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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนอันเขมขน ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญหลีกไมพนที่จะ
สมาทานวิถีพัฒนาเศรษฐกิจที่อยูภายใตกระบวนทัศนเศรษฐศาสตรแบบเสรีนิยมใหม (neo-
liberalism) และฉันทมติวอชิงตัน (Washington Consensus) แนวทางพัฒนาดังกลาวไดรับการ
สงเสริมและเผยแพรโดยองคกรโลกบาลในลักษณะ “สําเร็จรูป” หรือ “one size fits all” โดย
ตั้งอยูบนความเชื่อวา แนวทางพัฒนาดังกลาวเปน “วิธีที่ดีที่สุด” ที่จะนําพาทุกประเทศสูความ
เจริญรุงเรือง ไมวาจะมีประวัติศาสตร โครงสรางเชิงสถาบัน สภาพสังคม หรือวัฒนธรรม
แตกตางกันหรือไมเพียงใด วิถีการพัฒนาแบบเสรีนิยมใหมน้ันกลาวไดวาแทบจะ “ผูกขาด” 
รูปแบบการพัฒนาทั่วทั้งโลก แตถึงกระนั้นก็ตาม เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวาหลาย
ประเทศยังใชวิถีการพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ ที่แตกตางออกไป ดวยจุดประสงคที่หลากหลายไมแพ
กัน อาทิเชน เพ่ือเติมเต็มขอบกพรองหรือลบเหลี่ยมคมของวิถีการพัฒนากระแสหลัก ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนกลุมใหญที่ลักษณะ “สําเร็จรูป” ของกระแสหลักตอบสนองไมได 
หรือกระทั่งยืนหยัดตานหรือทวนกระแสเสรีนิยมใหม วิถีทางที่ตางไปเหลานี้มีจุดประสงคและ
ลักษณะเชนไร เกิดขึ้นไดดวยปจจัยเชิงสถาบันแบบใด ประชาชนมีสวนรวมแคไหน และ “เกา
ตรงที่คัน” ไดมากนอยเพียงใด เหลานี้ลวนเปนประเด็นที่นาสนใจและนาศึกษาอยางยิ่ง 
 รายงาน “นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกของประเทศกําลังพัฒนา : Alternative Economic 
Policies of Developing Countries” ฉบับน้ีเปนงานวรรณกรรมปริทัศนที่ไดเลือกเฟน
วรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับแบบจําลองทางเศรษฐกิจที่ถือวาเปน “วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทางเลือก” ที่อยูนอกเหนือกระบวนทัศนของอุดมการณเสรีนิยมใหม มาเสนอใหเห็นความเปนมา
ของแนวคิด ขอถกเถียง ความสอดคลอง และประสบการณการของทางเลือกเหลานี้  โดย
นําเสนอวิถีการพัฒนาที่มุงเนนเปาหมายอื่นที่ไมใช “อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ” ในกระบวน
ทัศนเสรีนิยมใหม ซ่ึงวิถีการพัฒนาทางเลือกที่เลือกมานําเสนอในวรรณกรรมปริทัศนชิ้นน้ี ไดแก 
กรณีศึกษาแบบจําลองการพัฒนาของประเทศภูฏาน (เนนความสุขของประชากรและการอนุรักษ
ธรรมชาติ), กรณีศึกษาแบบจําลองเศรษฐกิจแบบอิสลาม (สอดคลองกับแนวคิดทางศาสนา) และ
กรณีศึกษาแบบจําลองเศรษฐกิจที่ใชในภูมิภาคละตินอเมริกา (ประชานิยมรูปแบบตางๆ) 
 วิถีการพัฒนาของประเทศภูฏาน มองวาการมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียวไม
เพียงพอตอความอยูดีมีสุขของประชาชนและสังคม จึงมุงเนนเปาหมายของการพัฒนาไปที่ 
“ความสุขมวลรวมประชาชาติ” เปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง “การพัฒนาอยางยั่งยืน” 
โดยมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมเปนสวนประกอบสําคัญ อยางไรก็ตาม 
ปจจุบันภูฏานกําลังเผชิญกับความทาทายใหมๆ เชน แรงตึงเครียดระหวางนโยบายอนุรักษ
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกิจการผลิตกระแสไฟฟาพลังนํ้า ความไม
พอใจของชาวภูฏานเชื้อสายเนปาลที่มองวาพวกเขาไมไดรับสิทธิในระบอบประชาธิปไตยเทา
เทียมกับชาวภูฏานที่เปนคนพื้นเมืองด้ังเดิม ตลอดจนปญหาการวางงานและวัฒนธรรมของคน
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หนุมสาวที่ไดรับอิทธิพลจากโลกภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆ และทําใหหลายคนเริ่มมองวานโยบาย
อนุรักษวัฒนธรรมนั้นเครงครัดเขมงวดและละเมิดสิทธิสวนบุคคลมากเกินไป 

วิถีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสลาม ตั้งอยูบนหลักศาสนาอิสลามที่มักถูกมองวาเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แตในความเปนจริงแลวระบอบเศรษฐกิจอิสลามมี
เปาหมายอยูที่การสงเสริมความอยูดีมีสุข และมุงเนนใหคํานึงถึงความยุติธรรมตอคนรุนหลัง 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเนนเรื่องความเปนธรรม ไมเอารัดเอา
เปรียบโดยไมคิดดอกเบี้ย มีวินัยทางการคลังและการเงินสูง ดังนั้นวิถีการพัฒนาแบบอิสลามจึง
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และระบบการเงินแบบอิสลามก็สามารถดําเนิน
ควบคูไปกับระบบการเงินกระแสหลัก เปน “ระบบการเงินคูขนาน” ที่ตอบสนองตอความตองการ
ของชาวมุสลิม ทั้งยังชวยลดแรงเสียดทานและความเสี่ยงที่เกิดในระบบการเงินกระแสหลักดวย 
 วิถีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ “ประชานิยม” ในละตินอเมริกา มีรากฐานมาจากปฏิกิริยา
โตกลับนโยบายที่แฝงแนวคิดแบบ “ตะวันตก” ที่เคยกดขี่ ขูดรีดเอาทรัพยากรภายในภูมิภาคนี้
ไป เปนผลใหเกิดทางเลือกหลากหลายที่บางก็ตอตาน บางก็ผสมผสานกันกับแนวคิดแบบ 
“ตะวันตก” โดยมุงเนนเรื่องความอยูดีกินดี สิทธิ และการกระจายรายไดของประชาชนสวนใหญ
ซ่ึงเปน “คนจน” ดังน้ัน นโยบายประชานิยมถาใชในภาวะที่เหมาะสมและคํานึงถึงความยั่งยืนใน
ระยะยาวมากกวาการ “หาเสียง” ในระยะสั้น ก็อาจสามารถเติมเต็มสวนที่ขาดหาย ใหการพัฒนา
เปนไปอยางเปนธรรมมากกวาเดิม นอกจากนโยบายประชานิยมจะมีมากมายหลายรูปแบบแลว 
ยังมีพลวัตที่ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ หากมีการแกไขปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

ประสบการณของประเทศตาง ๆ ในรายงานฉบับน้ีสะทอนใหเห็นวา นโยบายเศรษฐกิจ
ทางเลือกไมจําเปนตองเปนชุดนโยบายที่อยูตรงกันขามกับอุดมการณเสรีนิยมใหมในทุกๆ มิติ 
และไมจําเปนตองปฏิเสธโลกาภิวัตน หากเปนการ “หาจุดรวม สงวนจุดตาง” ที่ผนวกผสานความ
ตองการและบริบทเฉพาะถิ่น เขากับปจจัยตางๆ ที่เปนหัวใจหลักของระบบตลาด ดังนั้น ภูฏา
นจึงมุงเนนการรักษาสิ่งแวดลอมควบคูไปกับความเจริญทางเศรษฐกิจตามแนวทางของพุทธ
เศรษฐศาสตร ระบบการเงินอิสลามและตลาดทุนอิสลามกําลังพิสูจนใหโลกเห็นวาสามารถดํารง
อยูเปนระบบคูขนานกับระบบการเงินกระแสหลักไดดีเพียงใด และประเทศในละตินอเมริกา
หลายประเทศกําลังพยายามดําเนินนโยบายประชานิยมใหมๆ ที่เชื่อวาจะ “ยั่งยืน” ไดจริงและ
ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางรายไดในประเทศ แยงชิงความเปนเจาของทรัพยากรกลับคืนมาจาก
บรรษัทขามชาติที่เคยฉวยโอกาสเขามาตักตวงคาเชาทางเศรษฐกิจในอดีต  

ถึงแมวาบริบททางวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตรของประเทศเหลานี้ยอมแตกตาง
อยางมากจากบริบทของประเทศไทย ผูวิจัยเชื่อวาประสบการณเหลานี้ก็ยังเปนประโยชนตอทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศไทย อยางนอยก็ในแงที่ชี้ใหเห็นความสําคัญของโครงสรางเชิง
สถาบัน ขอบกพรองของอุดมการณเสรีนิยมใหม ความพยายามของแตละประเทศในการ “พ่ึงพา
ตนเอง” ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือลดความผันผวนของเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวัตนอันเชี่ยวกราก นอกจากนี้ ประสบการณของประเทศเหลานี้ยังชี้ใหเห็นวา 
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นโยบายเศรษฐศาสตรทางเลือกนั้น นอกจากจะสามารถใชควบคูไปกับระบบตลาดแลว ยัง
เปนไปไดที่จะออกแบบใหมีความยืดหยุนและยั่งยืน ในทางที่เอ้ือตอการเติบโตของเศรษฐกิจโดย
ไมตองสูญเสียมิติอ่ืนๆ เชน อัตลักษณทางวัฒนธรรม ตาขายสังคม และคุณภาพชีวิต ซ่ึงลวนมี
ความสําคัญไมนอยไปกวาความเจริญทางเศรษฐกิจ บางทีอาจสําคัญกวาดวยซ้ําไป 

 
ทายนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณ คณุกอปรทิพย อัจฉริยโสภณ ผูชวยวิจัย สําหรับความ

ชวยเหลือในการจัดหาขอมูลและเขียนบทวิจัย โดยเฉพาะกรณีศึกษาประเทศละตนิอเมริกา และ
คุณจักรชัย โฉมทองดี โครงการศึกษาและปฏบิัติการงานพัฒนา (โฟกัส) สําหรับการตั้งโจทย
วิจัยเชิงวรรณกรรมปริทัศนที่มีคุณคาและทําใหผูวิจัยไดรับความรูมากมาย ผูวจัิยหวังวารายงาน
ฉบับน้ีจะจุดประกายความคดิ นําไปสูการตอยอดและขยายผลโดยนักเศรษฐศาสตรไทยสืบไปใน
อนาคต 
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บทนํา : นโยบายพัฒนาในอุดมคต ิ
 
 การพัฒนาที่คอยเปนคอยไปยอมสั่งสมอุปสรรค ในขณะที่ความกาวหนานั้นสั่งสมแรง
เสียดทานขึ้นดวย เหมือนกับเราลืมปลดเบรกมือรถยนตแลวขับไป เราก็ไมรูตัวดวยวามันมี
อุปสรรค และเราสรางอุปสรรคจากความไมรูอันนั้น เหมือนทั้งปจเจก ทั้งรัฐ ทั้งสังคมเปนไปใน
ลักษณะนั้น ผมจึงไมศรัทธาในการพัฒนา ผมเชื่อในการกลายพันธุ ...ดูจากดักแดและผีเสื้อ ในแง
หน่ึงเราอาจจะคิดวาผีเสื้อเปนผลผลิตจากดักแด แตดูใหดีๆ มันมีอะไรใหนาพิจารณาอีกมาก 
ดักแดแตกตางจากผีเสื้อโดยสิ้นเชิง ถาการเจริญของดักแดไมมีการกลับกลายเปนอยางอ่ืน 
ดักแดจะใหญๆๆๆ เราพัฒนาดักแดในที่สุด มันก็คือการนอนแองแมงอยูในนั้น แตแลวธรรมชาติ
ไมเปนอยางนั้น คืนหนึ่งมันกลายเปนผีเสื้อขึ้นมาทันที 
     - เขมานันทะ, “จิตสถาปนา ธรรมสถาปนา” หนา 33 
 

ไมวาจะวัดดวยมิติใด อุดมการณเสรีนิยมใหมที่ประเทศสวนใหญใชดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจอยูในปจจุบัน ไดพิสูจนใหเห็นแลววาไมสามารถจัดการกับปญหาทางสังคม เชน
อาชญากรรมและความรุนแรงในครอบครัว ความเครียดจากการทํางานมากเกินไป ความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดลอม และปญหาอื่นๆ ที่สงผลกระทบตอระดับ “ความอยูดีมีสุข” ของมนุษย 
ซํ้ารายนอกจากจะจัดการไมไดแลว อุดมการณเสรีนิยมใหมยังมีสวนสําคัญในการผลักดันให
ปญหาเหลานี้บางประการแยลง เน่ืองจากธุรกิจหลายประเภทมีตนทุนที่สงผลกระทบตอผูอ่ืน แต
ผูเลนในตลาดมองไมเห็นหรือมองเห็นแตไมตองรับภาระ ผลกระทบเหลานี้เรียกวา “ผลกระทบ
ภายนอก” (externalities) ซ่ึงนับวัน ผลกระทบภายนอกของระบบตลาดก็ยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้น
เรื่อยๆ วามีความรุนแรงและสงผลกระทบตอไปเปนลูกโซในวงกวางกวาที่นักเศรษฐศาสตรเคย
คาดคิด เน่ืองจากผลกระทบภายนอกหลายประการอยูนอกเหนือกระบวนทัศนของอุดมการณ
เสรีนิยมใหม จึงไมนาแปลกใจที่ปจจุบัน เศรษฐศาสตรในฐานะ “วิทยาศาสตรสังคม” จะแตก
แขนงออกไปเปนสาขาใหมๆ มากมาย อาทิเชน เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตร
ความสุข ที่ขยับขยายพรมแดนของเศรษฐศาสตรออกไปนอกเหนือขอบเขตของปจจัยที่วัดได
อยางชัดเจนและเปนภววิสัย (normative economics) ซ่ึงก็มักจะหมายถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่
ตีกรอบขอบเขตกระบวนทัศนของเศรษฐศาสตรกระแสหลักเสมอมา 

นอกจากปจจัยหลายประการที่มีผลตอความอยูดีมีสุขจะอยูนอกขอบเขตของอุดมการณ
เสรีนิยมใหมแลว ลักษณะหลายประการของระบอบเศรษฐกิจใหมๆ เชน ระบอบเศรษฐกิจขอมูล 
(Information economy), ประโยชนจากเครือขาย (network economics), ทุนขอมูล 
(information capital) และการผลิตนอกระบบตลาด (non-market production) ของปจเจกชนที่
ทํางานรวมกันบนอินเทอรเน็ต ยังอยูนอกเหนือหรือขัดแยงกับกระบวนทัศนของเสรีนิยมใหม
โดยตรง ทําใหทฤษฎีเสรีนิยมใหมไรซ่ึงพลังที่จะอธิบายการทํางานของระบอบเศรษฐกิจเหลานี้ 
และทําใหแทบไมมีประโยชนใดๆ ในการกําหนดนโยบายพัฒนาที่เกี่ยวของ 



(รายงานฉบับสมบูรณกอนตีพิมพ โปรดอยานําไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวิจัย) 
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หากมองอยาง “เครงครัด” และมีเหตุมีผลที่สุด ปจจุบันความกาวหนาในสาขาวิชาตางๆ 
ที่ศึกษามนุษยและผลกระทบจาก “การพัฒนา” ของมนุษย และการเชื่อมโยงองคความรูระหวาง
นักเศรษฐศาสตร นักมานุษยวิทยา นักจิตวิทยา และแพทย ไดพิสูจนใหเห็นอยางไรขอกังขาอีก
ตอไปวา มนุษยมีขีดจํากัดในการใชเหตุผล ทําใหบอยครั้งเม่ือเลือกทําในสิ่งที่เชื่อวาจะทําใหมี
ความสุขมากกวาเดิม กลับทําใหมีความสุขนอยลงกวาเดิม ธรรมชาติมีขีดจํากัดในการรองรับ
ความตองการของมนุษย ซ่ึงแปลวามนุษยไมสามารถบริโภคในอัตราปจจุบันไดอยางไมมีที่
สิ้นสุด นอกจากนั้น ระบบตลาดก็มีขีดจํากัดในการสงเสริมองคประกอบตางๆ ของความอยูดีมี
สุข นอกเหนือจากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

“ขีดจํากัดของระบบ” (systemic constraints) เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่อุดมการณเสรีนิยม
ใหมมองไมเห็นวาเปนขีดจํากัด และในเม่ือมองไมเห็น อุดมการณเสรีนิยมใหมจึงไมสามารถ
อธิบายไดวา เหตุใดสัดสวนของคนในประเทศพัฒนาแลวที่ตอบแบบสอบถามวาตน “ไมมี
ความสุข” จึงมีแนวโนมสูงขึ้น สวนทางกับรายไดตอหัวที่พุงสูงขึ้นอยางตอเน่ือง  

มนุษยทุกคนรูดีวา เปาหมายของการพัฒนาประเทศควรอยูที่การทําใหสมาชิกในสังคม
มี “ความอยูดีมีสุข” มากกวาเดิม ไมใชมี “รายได” มากกวาเดิมเพียงอยางเดียว ศาสนาแทบทุก
ศาสนาในโลกมีแนวคิดคลายคลึงกัน เชน พุทธเศรษฐศาสตรมองวา "ความกาวหนา" ที่แทจริง
ของมนุษยไมใชความเจริญดานวัตถุ หากเปนความเจริญดานจิตวิญญาณ ซ่ึงหมายความวา
จะตองมีคุณธรรมและศีลธรรมเปนเครื่องกํากับการกระทํา มีความเคารพตอธรรมชาติ 
พฤติกรรมดานเศรษฐกิจของมนุษยเปนเพียงมิติเดียวเทานั้นในการดํารงชีวิต คําถามวาเราควร
พัฒนา อยางไร สําคัญกวาคําถามวา เราควรพัฒนา เทาไร 

“ความอยูดีมีสุข” ของมนุษยควรประกอบดวยอะไรบาง? แนนอนวารายได ความมั่งคั่ง 
และการบริโภคเปนสวนสําคัญ แตมีองคประกอบอ่ืนๆ ที่สําคัญยิ่งกวาดังสรุปในแผนภาพที่ 1  
 

แผนภาพที่ 1: GDP และองคประกอบอื่นๆ ของ “ความสุข” 

 
ที่มา: Deutsche Bank Research, 2007 

 

ปญหาของการใหปจจัยทางเศรษฐกิจหรือ “เสรีภาพทางเศรษฐกิจ” (economic 
freedom) เปนเปาหมายเพียงหนึ่งเดียวของการพัฒนาคือ การดําเนินนโยบายตางๆ เพ่ือบรรลุ



(รายงานฉบับสมบูรณกอนตีพิมพ โปรดอยานําไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวิจัย) 
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เปาหมายนี้อาจทําใหเราตองสูญเสียองคประกอบอ่ืนๆ ของ “ความอยูดีมีสุข” ไป ไมในวันนี้ก็ใน
วันหนาในรุนลูกหลานของเรา เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบสุดโตงที่ทําลายปาแบบไมสนใจ
ที่จะอนุรักษหรือฟนฟู อาจทําใหระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนผูดอยโอกาสที่อาศัยปาไมมาหลายชั่ว
คนตองถูกสูญเสียวิถีชีวิต ทําใหนํ้าปาไหลหลากลงมาทําความเดือดรอนใหกับผูอาศัยอยูในเมือง
บอยครั้งกวาปกติ ทั้งยังมีสวนทําใหเกิดภาวะโลกรอน ไมนับปญหาดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ที่เปน
ผลลัพธโดยตรงจากการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมมีมาตรการปองกันหรือกําจัดมลพิษ
และของเสียอยางเพียงพอ 

อีกตัวอยางหนึ่งของผลเสียตอความอยูดีมีสุขจากนโยบายพัฒนาที่เนนเพียงเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศคือ ถารัฐบาลดําเนินนโยบายเพื่อกระตุนผลิตภาพ (productivity) ของ
แรงงานในระบบเพียงอยางเดียว ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) อาจเพิ่มขึ้นก็จริง แตก็ตอง
แลกมาดวยระดับความอยูดีมีสุขที่ลดลงจากความเครียดของคนที่ตองทํางานหนักกวาเดิม ทั้งๆ 
ที่อาจจะมีรายไดเพ่ิมขึ้น 

 
วิทยาศาสตรบอกเราวาการปลอยกาซเรือนกระจกเปนผลกระทบภายนอก (Externality) 

ซ่ึงหมายความวา การปลอยกาซของเราสงผลกระทบตอชีวิตของคนอื่น เม่ือใครก็ตามไมตอง
รับผิดชอบตอผลกระทบจากการกระทําของเขา เราเรียกสถานการณเชนนั้นวา “ความลมเหลว
ของระบบตลาด” [ดังน้ัน ภาวะโลกรอน] คือความลมเหลวของระบบตลาดครั้งใหญที่สุดเทาที่โลก
เคยพบเห็น. 

- เซอร นิโคลัส เสติรน1  
 
ปญหาระดับโลกดานสิ่งแวดลอมเปนตัวอยางที่ดีที่สุดที่แสดงใหเห็นทั้งขอบกพรองของ

อุดมการณเสรีนิยมใหม และแนว “นโยบายพัฒนาในอุดมคติ” ไปพรอมๆ กัน ประเด็น
สิ่งแวดลอมน้ีเคยเปนสิ่งที่นักเศรษฐศาสตรสวนใหญมองวาไมเกี่ยวของกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ แตวันนี้ ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอมกําลังเขียนกฎเกณฑใหมรวมกับนักธุรกิจ นัก
ลงทุน และผูบริโภคจิตสาธารณะ เพ่ือสราง “ระบอบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ขึ้นเปนครั้งแรกใน
ประวัติศาสตรมนุษย บริษัทขามชาติกวา 27 บริษัทกําลังรวมพลังกันกดดันสภาคองเกรส
อเมริกันใหออกกฎหมายกํากับควบคุมปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดอ็อกไซดในภาคธุรกิจ 
ซ่ึงถึงแมวาอาจจะเปนการกระทําที่มีเปาหมายอยูที่การกีดกันหรือกําจัดคูแขงเปนหลัก ก็ปฏิเสธ
ไมไดวาจะสงผลดีตอสังคมสวนรวม  

รายงาน State of the World ประจําป 2008 ของ World Watch Institute อางงานวิจัย
เม่ือเร็วๆ น้ีที่ระบุวา ความเสียหายจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจมีมูลคา

                                                 
1 ที่ปรึกษาประธานาธิบดี โทนี่ แบลร ของอังกฤษ อดีตนักเศรษฐศาสตรอาวุโสประจําธนาคารโลก ผูประพันธ “The Stern 
Review” รายงานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ไดรับการยกยองวาเปนรายงานดานนี้ที่มีความละเอียดสมบูรณเปน
อันดับตนๆ 



(รายงานฉบับสมบูรณกอนตีพิมพ โปรดอยานําไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวิจัย) 
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สูงถึงรอยละ 8 ของผลผลิตของระบอบเศรษฐกิจทั่วโลกภายในปลายป 2008 และอางตัวเลขของ
ธนาคารโลกที่ระบุวา มีประเทศ 39 ประเทศที่ความมั่งคั่งหดหายไปรอยละ 5 เม่ือคํานวณมูลคา
ความเสียหายทางสิ่งแวดลอม อัตราการสูญเสียทรัพยากรที่ทดแทนไมได และความเสียหายจาก
การปลอยกาซคารบอนไดอ็อกไซด 

ผูเขียนรายงาน State of the World 2008 เสนอวา รัฐบาลของประเทศตางๆ จําตอง
เปลี่ยนแปลงนโยบายพัฒนาขนานใหญ เพ่ือหลีกเลี่ยงการลมสลายของระบอบเศรษฐกิจในระดับ
โลก เน่ืองจากธรรมชาติไมสามารถรองรับพฤติกรรมการบริโภคอยางสิ้นเปลืองและเสียหายของ
มนุษยไดนาน โดยเฉพาะเม่ือคํานึงถึงสถานการณปจจุบันที่อินเดียและจีน สองประเทศที่มี
ประชากรรวมกันกวาสองพันลานคน กําลังตองการทรัพยากรมหาศาลมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของตนเอง รัฐบาลทุกประเทศควรหันเหการลงทุนทั้งของตัวเองและภาคเอกชน ออกจาก
กิจกรรมที่ทําใหปญหาดานสิ่งแวดลอมรุนแรงขึ้น เชน การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล ไปสูธุรกิจใหมๆ 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ รัฐบาลควรดําเนินโยบายที่จะทําให “ราคา” ตางๆ ใน
ระบอบเศรษฐกิจสะทอนตนทุนดานสิ่งแวดลอมที่แทจริง เชน ดวยการเก็บภาษีดานสิ่งแวดลอม 
และยกเลิกเงินอุดหนุนในธุรกิจอันตราย และในขณะเดียวกันก็ควรสงเสริมกิจกรรมตางๆ ที่ชวย
อนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ 
 

แผนภาพที่ 2: GDP ของโลกเปรียบเทียบกับปริมาณการใชพลังงาน 

 
                   ที่มา: Carol King, “Will we always be more capable in the future?”; 

      Worldchanging.com - http://www.worldchanging.com/archives/007962.html 

  
นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมหลายคนมองวา เรายังไมควรลงมือใชเงินปริมาณมากๆ 

เพ่ือบรรเทาความเสียหายจากภาวะโลกรอน เน่ืองจากอัตราความกาวหนาดานเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจของมนุษยในอดีตที่ผานมาบงชี้วา สังคมสวนรวมนาจะมี “เงิน” มากขึ้นและมี
ความสามารถมากขึ้นในอนาคตที่จะจัดการกับปญหาดานสิ่งแวดลอม นักเศรษฐศาสตรเหลานี้
มองวา การใชเงินไปเพื่อการนี้ในวันน้ีอาจ “ไมคุมคา” ในแงเศรษฐกิจเทากับการใชเงินในวันหนา 

ปญหาหลักของมุมมองทํานอง “เราจะจัดการปญหานี้ไดดีกวาในอนาคต” คือ มุมมองน้ี
มองไมเห็นขีดจํากัดตางๆ ที่กลาวถึงไปแลวกอนหนานี้ เชน ปจจุบันเรารูอยางแนชัดแลววา 
อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวมตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา มีความ



(รายงานฉบับสมบูรณกอนตีพิมพ โปรดอยานําไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวิจัย) 
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เกี่ยวโยงอยางแนนแฟนกับปริมาณการใชพลังงาน ซ่ึงผลิตโดยเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนหลัก 
(แผนภาพที่ 2) และดังน้ัน เชื้อเพลิงฟอสซิลจึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถของเรา
ในการหา “เงิน” ที่จะตองใชในการจัดการกับปญหาในวันหนา แตในเม่ือเชื้อเพลิงฟอสซิลมีวัน
หมด เปาหมายหลักของการพัฒนาประการหนึ่งจึงควรอยูที่การทําลาย “หวงโซเหตุผล” ที่เชื่อม
ระหวางการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลกับการพัฒนา กลาวอีกนัยหนึ่งคือ มนุษยจะตองหาทางออกแบบ
และใชระบบพลังงานทดแทนที่ไมใชเชื้อเพลิงฟอสซิลอยางจริงจัง และในขณะเดียวกันก็ตอง
หาทางลดปริมาณการบริโภคลงดวย ถามนุษยตองการเห็นลูกหลานมีคุณภาพชีวิตที่ทัดเทียม
หรือดีกวาคุณภาพชีวิตของคนรุนปจจุบัน มนุษยก็ตองเรียนรูที่จะอยูไดในทางที่จะไมตองใช
เชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคต 
 
 ประเด็นดานสิ่งแวดลอมทําใหเราเรียนรูวา นโยบายพัฒนาในอุดมคติน้ันจะตองมี “ความ
ยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม” เปนสวนสําคัญ แตในขณะเดียวกัน หลักการอีกขอหน่ึงที่มีความสําคัญไม
แพกันตอความยั่งยืนของอารยธรรมมนุษย คือ “ความยุติธรรมทางสังคม” (social justice) 

เหตุใดเราจึงตองคํานึงถึง “ความยุติธรรมทางสังคม” หรือ “ความเทาเทียมกันของโอกาส
และเสรีภาพ” (“equity of opportunity”) ถาเราเชื่อม่ันในประโยชนของระบบตลาดมากกวา
แนวคิดแบบคอมมิวนิสตที่วา ทุกคนควรไดรับประโยชนจากการใชทรัพยากรเทาเทียมกัน 
(egalitarianism หรือ “equity of outcome”)?  

คําตอบของคําถามนี้ตองอาศัยความเขาใจวา “ความยุติธรรมทางสังคม” แตกตางจาก 
“ความเทาเทียมกันดานทรัพยากร” อยางไร 

หากจะกลาวอยางเปนเสรีนิยม (Liberal) ที่สุด “ความยุติธรรมทางสังคม” มิไดหมายถึง
สังคมที่ระบบตุลาการทํางานอยางเที่ยงธรรมอยางเดียว แตหมายรวมถึงภาวะที่สิทธิมนุษยชน
ขั้นพ้ืนฐานของสมาชิกในสังคมทุกคนไดรับการปกปองคุมครองอยางมีประสิทธิภาพ และมี
โอกาสเทาเทียมกันในการไดรับบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่จะชวยเสริมสรางศักยภาพที่
จําเปนตอการพัฒนาตัวเอง หรือที่ อมาตยา เซน (Amartya Sen) เรียกวา “เสรีภาพเชิงบวก” 
อาทิ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระบบสาธารณสุข และระบบประกันสังคม  

นักเศรษฐศาสตรการเมืองหลายคนมองวา ขอบเขตของ “ความยุติธรรมทางสังคม” ควร
รวมถึงนโยบายการกระจายรายไดหรือลดความเหลื่อมล้ําทางรายไดดวย เชน ดวยการเก็บภาษี
ในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดิน ฯลฯ เน่ืองจากนโยบายดังกลาวมีสวนสําคัญ
ในการสราง “ความยั่งยืน” ของสังคมสวนรวม ยกตัวอยางเชน ในหนังสือเร่ือง The Moral 
Consequences of Economic Growth เบนจามิน ฟรีดแมน (Benjamin Friedman) นัก
เศรษฐศาสตรการเมืองประจํามหาวิทยาลัยฮารวารด นําเสนอความเชื่อของเขาที่วา การเติบโต
ของเศรษฐกิจที่มี “ฐานกวาง” น่ันคือ เติบโตในทางที่คนสวนใหญไดประโยชน ไมใชในทางที่
ความมั่งคั่งกระจุกตัวอยูในมือชนชั้นนํานั้น เปนการเติบโตที่ทําใหคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น และ
เอ้ืออํานวยตอกระแสประชาธิปไตย ซ่ึงจะผลักดันใหคนในสังคมรูจักอดทนอดกลั้นตอความ
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คิดเห็นที่แตกตาง แทนที่จะทะเลาะเบาะแวงจนนําไปสูความรุนแรง หรือถูกกดขี่โดยผูครอง
อํานาจ ดังน้ันในแงน้ี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ “ดี” ที่มีฐานกวาง จึงชวยใหสังคมมีระดับ 
“คุณธรรม” สูงขึ้นกวาเดิม และระดับคุณธรรมที่สูงขึ้นนั้นก็จะทําใหสังคมยั่งยืน มีสันติสุขและ
เสถียรภาพมากกวาในสังคมที่ความเจริญกระจุกตัวอยูในมือคนเพียงไมกี่คน 

ฟรีดแมนเสนอวา สิ่งที่สําคัญจริงๆ ไมใชอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ แตเปน นโยบาย 
ที่ทําใหเศรษฐกิจน้ันเติบโต เขาวิพากษงานวิจัยหลายชิ้น รวมทั้งงานวิจัยขององคกรโลกบาล
และกองทุนการเงินระหวางประเทศ ที่สรุปวาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสัมพันธกับอัตราการ
ลดระดับความยากจน หรือไมก็สรุปวาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสัมพันธกับระดับการเปด
เสรีของประเทศ ฟรีดแมนเสนอวา ขอสรุปเชนนั้นตื้นเขินเกินไป เพราะในความเปนจริง สิ่งที่
รัฐบาลของประเทศตางๆ ตองตัดสินใจ โดยเฉพาะรัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนา ไมใชเปนการ
ตัดสินใจวาจะ “เติบโต” หรือ “ไมเติบโต” หรือ “เปดเสรี” หรือ “ไมเปดเสรี” (ถึงแมวานักการเมือง
มักจะชอบลดทอนตัดตอนประเด็นใหฟงดูงายกวาความเปนจริง) หากแตเปนการตัดสินใจวาจะ
ดําเนินนโยบายตางๆ อยางไรในรายละเอียด เชน ควรลดภาษีนําเขาหรือไม ควรเปดเสรีตลาด
ทุนของประเทศแบบไมมีเง่ือนไขหรือไม ควรสนับสนุนการลงทุนในกิจกรรมวิจัยและพัฒนา
อยางไรและเทาไร ควรลงทุนเพ่ิมอยางไรในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ ฟรีดแมนย้ําวา
ไมใชเรื่องงายที่จะตอบคําถามที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเหลานี้ เพราะนโยบายบางอยางอาจทํา
ใหเศรษฐกิจเติบโต แตในขณะเดียวกันก็เพ่ิมอัตราความยากจน เชน ถาใหอํานาจผูครองตลาด
ไปใชอํานาจผูกขาดในทางที่เบียดเบียนคนจน ตัวเองไดกําไรฝายเดียว นโยบายบางอยางอาจดี
สําหรับสิ่งแวดลอม บางอยางอาจกอความเสียหายที่มองไมเห็นจนกวาเวลาจะผานไปนับสิบป  

ฟรีดแมนสรุปวา ไมควรมีใครตั้งคําถามอีกตอไปวาควรสนับสนุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจหรือไม แตคําถามควรจะเปน – มีนโยบายใดบางที่สามารถสงเสริม “การเติบโตที่มี
คุณธรรม” น่ันคือ การเติบโตที่ยั่งยืน เพ่ิมระดับคุณภาพชีวิตใหกับคนรุนนี้และคนรุนหลัง และ
นําไปสูสังคมที่มีความอดทนอดกลั้นและเปดกวางกวาเดิม มี “ความยุติธรรมทางสังคม” ที่
ผลประโยชนจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจตกถึงมือคนสวนใหญ และไมตองแลกมาดวยมิติอ่ืนๆ 
ที่สําคัญตอความอยูดีมีสุขของประชาชน 

 
กลาวโดยสรุป นโยบายพัฒนาในอุดมคติควรตั้งเปาหมายที่การสงเสริมและดํารง “ความ

อยูดีมีสุข” ของประชาชนในสังคม และดังน้ันจึงนาจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 
1. ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซ่ึงตามแนวคิด “การพัฒนาอยางยั่งยืน” 

หมายความวา ไมใชทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่เร็วกวาความสามารถของมนุษยในการผลิต
ทรัพยากรทดแทน และไมทิ้งทรัพยากรธรรมชาติในอัตราที่เร็วกวาอัตราที่ธรรมชาติจะสามารถ
ดูดซับมันกลับเขาไปในระบบ  
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2. ประเมินผลดีและผลเสียจากการดําเนินนโยบายอยางรอบคอบ สําหรับผูมีสวนไดเสีย
แตละกลุม โดยมุงเนนการสงเสริมหรือธํารงความอยูดีมีสุขของผูดอยโอกาสที่สุดในโครงการ
น้ันๆ เปนหัวใจสําคัญ 

3. มองทรัพยากรที่มีวันหมดตางๆ รวมทั้งผลกระทบภายนอก เชน ปญหาดาน
สิ่งแวดลอม คอรรัปชั่น ฯลฯ วาเปน “ตนทุน” ที่ตองจายหรือกําจัดโดยไมใหประชาชนเปนผู
รับภาระ 

4. มุงเนนการพัฒนา “ศักยภาพ” ของมนุษย มากกวา “ระดับรายได” 
5. สงเสริม “ความยุติธรรมทางสังคม” โดยรัฐตองคุมครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของ

ประชาชน จัดบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่ไดคุณภาพ (ดวยตัวเองหรือดวยความรวมมือ
จากภาคเอกชน) ดําเนินนโยบายที่มีจุดมุงหมายที่การลดความเหลื่อมล้ําทางรายได และสงเสริม
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

6. สามารถรองรับความหลากหลายของแตละวัฒนธรรมทองถิ่นในทุกระดับได เพราะ
การใชชุดนโยบายพัฒนาที่ยัดเยียดแบบ “สําเร็จรูป” อาจนําไปสูความขัดแยงและความรุนแรงใน
สังคม และดังน้ันจึงไมอาจเรียกวาเปนระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได 

 
รายงานฉบับน้ีนําเสนอปรัชญา ขอถกเถียง และประสบการณการพัฒนาของประเทศ

กําลังพัฒนาสามกลุมที่ดําเนินนโยบาย “เศรษฐกิจทางเลือก” ที่อยูนอกเหนือกระบวนทัศนของ
อุดมการณเสรีนิยมใหม ไดแก ภูฏาน (นโยบายพัฒนาที่ตั้งอยูบนความสุข), ประเทศในโลก
มุสลิม (บทบาทของอิสลามในการพัฒนา), และประเทศในทวีปละตินอเมริกา (นโยบายประชา
นิยม) ดวยการสังเคราะหวรรณกรรมที่ประเมินประสบการณพัฒนาของประเทศดังกลาว 
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บทที่ 1: การพัฒนาที่ตั้งอยูบนความสุข (Happiness-based Development) 
 

เราจะไมยอมใหใครมาบังคับเราใหยอมรับทุกสิ่งที่เปนสมัยใหมโดยปราศจากการ
พิจารณาคุณและโทษกอน เราจะเรียนรูจากประสบการณของนานาประเทศที่เดินบนถนนแหง
การพัฒนามากอนหนาเรา และเราจะพัฒนาประเทศใหเปนสมัยใหมอยางระมัดระวัง ดวยจังหวะ
และความเร็วที่สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของเรา ซ่ึงประกอบดวยการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี ระบบคุณคา และสถาบันตางๆ 

    - ซี. ดอรจี รัฐมนตรีกระทรวงยุทธศาสตร ภูฏาน 
 
1. ปรัชญาและเบื้องหลัง 
 นโยบายพัฒนาที่ตั้งอยูบนความสุข หมายถึงชุดนโยบายที่ตั้งอยูบนความเชื่อวา 
เปาหมายสูงสุดของนโยบายการพัฒนาประเทศควรอยูที่ระดับ “ความสุข” ของประชากร ไมใช
ระดับรายไดหรือดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ปจจุบัน ภูฎานเปนประเทศเดียวที่ประกาศใช 
“ความสุขมวลรวมประชาชาติ” (Gross National Happiness หรือ GNH) เปนเปาหมายหลักใน
การพัฒนาประเทศ ดังวาทะที่พระเจา จิกมี ซิงยี วังชุก พระบิดาของกษัตริยองคปจจุบัน ตรัส
ตอนเสด็จขึ้นครองราชยในป ค.ศ. 1972 วา “ความสุขมวลรวมประชาชาติ สําคัญกวาผลผลิต
มวลรวมประชาชาติ” 
 ถึงแมวาแนวคิดเรื่อง GNH ของภูฏานจะมีรากเหงามาจากการเปนสังคมที่นับถือพุทธ
ศาสนามาเปนเวลานานหลายรอยป2 แนวคิดเรื่อง GNH ก็สอดคลองกับทิศทางงานวิจัยนอก
ประเทศ ที่นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา และนักเศรษฐศาสตรจํานวนมาก โดยเฉพาะในสาขาใหม
คือ “เศรษฐศาสตรความสุข” หันมาศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอระดับความสุขของ
มนุษย รวมถึงการศึกษาแนวทางที่จะประมวลปจจัยเหลานี้ออกมาเปนดัชนีชี้วัดความสุขที่
ภาครัฐสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายพัฒนาระดับชาติ 

เน่ืองจากงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขของนักวิชาการมีความสอดคลองอยางสูงกับ GNH 
และความพยายามในปจจุบันที่จะพัฒนา GNH ใหมีความเปน “วิทยาศาสตร” มากขึ้น ใน    
ภูฏานเองก็ไดรับอิทธิพลและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลอยางสม่ําเสมอกับนักวิชาการเหลานี้เชนกัน 
การทําความเขาใจกับปรัชญา ประสบการณ และความทาทายของนโยบายพัฒนาของภูฏานจึง
ควรพิจารณาควบคูไปกับงานวิชาการเหลานี้ เพ่ือใหสามารถประเมินนโยบาย GNH ไดอยาง
เปนภววิสัย (objective) ที่สุด และเพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกับประสบการณของประเทศอื่นๆ 
ได 
 กอนที่จะสรุปปรัชญาและเบื้องหลังแนวนโยบายพัฒนาที่ตั้งอยูบนความสุข จําเปน
จะตองลําดับนิยามของคําศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของใหชัดเจนเสียกอน เพราะความคลุมเครือและ

                                                 
2 ภูฏานในสมัยโบราณปกครองโดย “ธรรมราชา” คือผูนําทางศาสนาที่ประชาชนยกยองใหปกครองประเทศไปพรอมๆ กัน 
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ความเขาใจในนิยามที่ไมตรงกันของผูเชี่ยวชาญ เปนสาเหตุหน่ึงที่อธิบายวาเหตุใดวิวาทะเรื่องน้ี
บอยครั้งจึงไมมีประโยชน มากกวาจะเปนเพราะมีความคิดเห็นหรือหลักการไมตรงกัน 

1. “ความสุข” (happiness) หมายถึง อารมณลิงโลดใจ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เปน
คุณสมบัตินามธรรม เปนอัตตวิสัย (subjective) และมีหลายระดับขึ้นอยูกับเหตุปจจัยและสภาวะ
ทางอารมณของแตละคน เชน ความสุขจากการบริโภคสินคาที่อยากได ความสุขทางจิตใจที่รูสึก
เม่ือไดชวยเหลือผูอ่ืน ฯลฯ กระบวนทัศน GNH ของภูฎาน เนน “ความสุข” ในความหมายทาง
ธรรมตามหลักพุทธศาสนามากกวาความสุขทางโลก กลาวคือ มองวาความสุขดานวัตถุ (ซ่ึงอาจ
สะทอนจากระดับรายได เชน GDP) เปนความสุขชั้นต่ํากวาความสุขดานจิตวิญญาณ 

2. “อรรถประโยชน” (utility) หมายถึง ประโยชนที่ไดรับจากการกระทํา เปนภววิสัย 
(objective) และบางประเภทสามารถวัดออกมาเปนตัวเลข (เชน รายได) เน่ืองจากอุดมการณ
เสรีนิยมใหมตั้งอยูบนสมมุติฐานวา การกระทําสวนใหญของมนุษยตั้งอยูบนเหตุผล (rational) 
และมนุษยเปน “สัตวเศรษฐกิจ” ดังน้ันจึงมองวา การกระทําใดก็ตามที่ทําใหใครก็ตามไดรับ 
“อรรถประโยชน” เพ่ิมขึ้น จึงนาจะทําใหคนผูน้ันมี “ความสุข” ดวย ซ่ึงมุมมองดังกลาวไดรับการ
พิสูจนหักลางดวยงานวิจัยสมัยใหม โดยเฉพาะในสาขา “เศรษฐศาสตรความสุข” วาไมใชความ
จริงเสมอไป อีกทั้งยังไมใชสภาวะปกติ (norm) ของมนุษยดวย ดังจะไดอธิบายตอไป 

3. “ความอยูดีมีสุข” (well-being) หมายถึง สภาวะที่มนุษยมีความพึงพอใจ 
(contentedness) ในการดํารงชีวิต “ความอยูดีมีสุข” คือสภาวะที่ดํารงอยูตอเน่ืองยาวนานกวา 
“ความสุข” ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วครูยามเทานั้น และเปน “ภววิสัย” มากกวา “ความสุข” เพราะ
ระดับความสุขที่คนแตละคน “รูสึก” อาจมีไมเทากันถึงแมวาจะอยูในภาวะ “อยูดีมีสุข” ทัดเทียม
กัน เชน คนหนึ่งที่มีฐานะ ความเปนอยู เสรีภาพ ฯลฯ คอนขางดีอาจรูสึกมีความสุขดีกับชีวิต 
ในขณะที่ อีกคนหนึ่งที่ มีปจจัยเหลานี้ เทากันอาจรูสึกไม มีความสุขเลย เพราะมีความ
ทะเยอทะยานอยากไดใครมีมากกวาคนแรก  

เน่ืองจาก “ความอยูดีมีสุข” เปน “ภววิสัย” มากกวา “ความสุข” น่ันคือ เราสามารถตกลง
กันไดวาควรประกอบดวยอะไรบาง โดยไมตองเปนกังวลกับความปรวนแปรของอารมณของ
ผูตอบแบบสอบถาม อีกทั้งมีองคประกอบหลายประการที่มีลักษณะเปน “สากล” สูงพอที่จะใช
เปรียบเทียบระหวางประเทศไดโดยไมตองคํานึงถึงบริบททางวัฒนธรรมและสังคมที่แตกตางกัน  
เชน ระดับการศึกษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสะอาดของสภาพแวดลอม 
สุขภาพจิต ฯลฯ ระดับ “ความอยูดีมีสุข” จึงเปนสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร นักจิตวิทยา และ
สถาบันวิจัยและองคกรระดับโลก เชน องคกรเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ใชเปน
เปาหมายในการพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับความอยู ดีมีสุขของปจเจกชนและสังคมสวนรวม 
ตัวอยางเชน ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index หรือ HDI) ของ UNDP, 
ดัชนีความสุขของโลก (Happy Planet Index) ของ New Economics Foundation, ดัชนี
คุณภาพชีวิต (WHO Quality of Life หรือ WHOQOL) ขององคการอนามัยโลก และดัชนีความ
อยูดีมีสุขที่เปนอัตตวิสัย (Subjective Well-being หรือ SWB) ที่นักจิตวิทยาหลายคนกําลัง
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พัฒนาอยางตอเน่ือง นําโดย เอ็ด ดีเนอร (Ed Diener) แหงมหาวิทยาลัยอิลลินอยส คําอธิบาย
และผลลัพธของดัชนีเหลานี้บางตัวจะกลาวถึงในลําดับตอไป 

 
“ความสุข” ในอุดมการณเสรีนิยมใหม 

ผูสังเกตการณจํานวนมากอาจมองวาอุดมการณเศรษฐศาสตรแบบเสรีนิยมใหมไมเคย
สนใจ “ความสุข” ของผูเลนในระบอบเศรษฐกิจ แตความเชื่อน้ีอาจเปนความเขาใจผิดที่
คลาดเคลื่อน เพราะนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมหลายคนเชื่อวา “ความสุข” ของประชาชนเปน
สิ่งสําคัญ เพียงแตไมใชสิ่งที่รัฐควรตั้งเปนเปาหมายในการพัฒนา เน่ืองจากพวกเขามองวา 
“ความสุข” มีความสัมพันธเชิงบวกกับ “อรรถประโยชน” และเนื่องจาก “อรรถประโยชน” มี
ความสัมพันธเชิงบวกโดยตรงกับระดับ “เสรีภาพทางเศรษฐกิจ” (economic freedom) นัก
เศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมจึงเชื่อวา ตราบใดที่รัฐสามารถดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในทางที่
สงเสริมใหประชาชนทุกคนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (โดยแทรกแซงระบบตลาดใหนอยที่สุด) น่ัน
คือภาวะที่ดีที่สุด (Pareto optimal) แลว 

มิลตัน ฟรีดแมน (Milton Friedman) หน่ึงในนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมที่โดงดังที่สุด
ในโลก สรุปแนวคิดดังกลาวไวในหนังสือเรื่อง Capitalism and Freedom วา “...เสรีภาพทาง
เศรษฐกิจเปนเปาหมายในตัวมันเอง ไมใชวิถีทางที่จะนําเราไปสูเปาหมายอ่ืนๆ …ผมเชื่อวา
สังคมเสรีเติบโตขึ้นและดํารงอยูไดเพียงเพราะเสรีภาพทางเศรษฐกิจเปนปจจัยที่มีผลิตภาพสูง
กวาวิธีการอื่นๆ ที่เราสามารถใชในการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ” 

นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมหลายคนเชื่อวา ภาครัฐไมควรกําหนดใหความสุขเปน
เปาหมายของการพัฒนา เน่ืองจากความสุขเปนนามธรรมที่ไมมีทางวัดไดอยางชัดเจน และเปน
ตัวแปรแบบอัตตวิสัย (subjective) ที่ยอมแปรเปลี่ยนไปไมหยุดนิ่งตามอารมณของคนแตละคน 
และการเปลี่ยนแปลงของบริบททางวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร แตอยางไรก็ตาม ใน
เม่ืออุดมการณเสรีนิยมใหมเชื่อวาระดับ “ความสุข” มีความสัมพันธโดยตรงและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับ “อรรถประโยชน” นักเศรษฐศาสตรที่เชื่อม่ันในแนวคิดนี้หลายคนจึงมองวา เรา
สามารถวัดระดับ “ความสุข” ของคนไดทางออม ดวยการวัดระดับการบริโภคของผูซ้ือและระดับ
ผลกําไรของผูขาย ยกตัวอยางเชน ถาสินคา X ขายดี มีผูบริโภคซ้ือไปใชเปนจํานวนมาก และ
บริษัทผูขายก็ทํากําไรไดดี นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมจะมองวานั่นแปลวาผูบริโภครูวาสินคา 
X และปจจัยตางๆ ที่ใชในการผลิตสินคานั้น มอบ “ความสุข” ใหกับผูใช ยิ่งสินคาชนิดนี้มีผูใช
มากเทาใด สังคมสวนรวมก็ยิ่งมี “ความสุข” มากขึ้นเทานั้น เพราะความสุขของสังคมมีคาเทากับ
ผลรวมของความสุขของสมาชิกแตละคนในสังคมนั้นๆ 

กลาวโดยสรุป อุดมการณเสรีนิยมใหมเชื่อวา ยิ่งคนในสังคมมีรายไดมากขึ้น คนก็จะยิ่ง
สามารถนําเงินน้ันไปใชในการบริโภคสิ่งตางๆ มากขึ้นเปนเงาตามตัว และการบริโภคที่มากขึ้น
น้ันก็แปลวาผูบริโภคไดรับอรรถประโยชนมากขึ้น และดังนั้นจึงนาจะมีความสุขมากขึ้น ดังนั้น 
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เปาหมายของอุดมการณเสรีนิยมใหมจึงมุงไปที่การกระตุนใหเกิดการบริโภคสูงสุด เพราะเชื่อวา
ภาวะเชนน้ันจะทําใหมนุษยมีความสุขสูงสุด 
 
ขอถกเถียงตออุดมการณเสรีนิยมใหม 

ความฉาบฉวย ขอบกพรอง และขอจํากัดของมุมมองแบบ “รายไดนําไปสูความสุข” ของ
อุดมการณเสรีนิยมใหมดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ในขอมูลหลักฐาน
และผลงานวิจัยจํานวนมากตั้งแตปลายทศวรรษ 1970 โดยเฉพาะอยางยิ่งจากงานวิจัยในสาขา 
“เศรษฐศาสตรความสุข” ซ่ึงมุงคนควาปจจัยที่ทําใหคนรูสึกวามี “ความสุข” และมี “ความอยูดีมี
สุข” นอกเหนือจากปจจัยทางเศรษฐกิจในกระบวนทัศนเสรีนิยมใหม นักเศรษฐศาสตรความสุข
ทํางานอยางใกลชิดกับนักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตรสมอง แพทย และนักมานุษยวิทยา 
เน่ืองจากปจจัยที่สงผลกระทบตอระดับความสุขและความอยูดีมีสุขของคนมีลักษณะที่เปน
นามธรรม เปนอัตตวิสัย และเกี่ยวโยงกับบริบททางวัฒนธรรมและสังคมในแตละประเทศ
มากกวาปจจัยทางเศรษฐกิจ 

ปญหาของอุดมการณเสรีนิยมใหมในการมอง “ความสุข” อาจสรุปไดอยางรวบรัดที่สุด
ดังตอไปน้ี:  

ถึงแมวาเสรีภาพทางเศรษฐกิจและปจจัยทางเศรษฐกิจ เชน ระดับการบริโภค และระดับ
รายได จะเปนตัวกําหนด (determinants) ระดับความสุขที่สําคัญ ก็มีเสรีภาพและปจจัยอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเสรีภาพและปจจัยทางเศรษฐกิจอีกมากมายที่จําเปนตอความสุขของมนุษย 

“อรรถประโยชน” (utility) ในความหมายของเศรษฐศาสตรโดยทั่วไปซึ่งตั้งอยูบน
สมมุติฐานวามนุษย “มีเหตุมีผล” (rational) มีความหมายแคบกวา “ความสุข” โดยเฉพาะ
ความสุขทางจิตใจ หรือความสุขทางจิตวิญญาณในนัยยะทางศาสนา เพราะบางรูปแบบของ 
“ความสุข” อธิบายดวยเหตุผลไมได และไดมาดวยการยอมเสียสละความสุขอ่ืนๆ เชน ผูปฏิบัติ
ธรรมอาจยอมรับความเจ็บปวดหรือความลําบากทางกาย เพ่ือฝกจิตใหเขาถึงความสุขทางจิต
วิญญาณ ซ่ึงถือเปนความสุขขั้นละเมียดและสูงสงกวาความสุขทางกาย นอกจากนี้ เวลาเรา
ชวยเหลือผูอ่ืนดวยการเสียสละ เชน การใหทานหรือบริจาค เราก็มีความสุขที่ไดทําเชนนั้นแมวา
จะตองสูญเสีย “อรรถประโยชน” ของตัวเอง (เงิน) ไป  

งานวิจัยมากมายที่ศึกษาขอบเขตของ “ความมีเหตุมีผล” ของมนุษยบงชี้วา ความสุข
ของเราไมใชปจจัยสัมบูรณ (absolute) หากเปนปจจัยเปรียบเทียบ (relative) ที่ขึ้นอยูกับปจจัย
อ่ืนๆ เชน อัตราเงินเฟอ ความสุขของคนใกลชิด ระดับรายไดของคนรูจัก ฯลฯ อีกทั้ง “ความมี
เหตุมีผล” ของมนุษยก็มีขอบเขตและขอจํากัดมากมายที่ทําใหมักจะประเมินอรรถประโยชน
ผิดพลาด  โดยเฉพาะอรรถประโยชนที่ คาดว าจะได รับในอนาคต  ( ดู  Loewenstein, 
O’Donoghue, และ Rabin, 2000) การตัดสินใจในชีวิตประจําวันตั้งอยูบนอารมณความรูสึก
มากกวาการใชตรรกะอยางเครงครัด (ดู Kahneman, 2002) และระดับอรรถประโยชน ซ่ึงเปนสิ่ง
ที่มนุษยแตละคนตองประเมินดวยตัวเอง หรือเรียกวา self-assessment ที่คนรายงานวาเคย
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ไดรับในอดีต (remembered utility) ก็มีคาไมสมํ่าเสมอ แตเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและอารมณ
ความรูสึกของผูถูกสํารวจ (ดู Kahneman, Wakker, และ Sarin, 1997) 

ดวยเหตุผลหลักโดยสรุปดังกลาวขางตน ความเชื่อของอุดมการณเสรีนิยมใหมที่วา 
“อรรถประโยชน” เปนเครื่องบงชี้ “ความสุข” ของมนุษย จึงไมเปนความจริงเสมอไป อีกทั้งยัง
ไมใชปรากฏการณปกติ (norm) ในชีวิตมนุษย และไมใชธรรมชาติของมนุษย 

อมาตยา เซน (Amartya Sen) นักเศรษฐศาสตรสวัสดิการสังคมชาวอินเดียผูไดรับ
รางวัลโนเบลในป ค.ศ. 1998 เปนนักเศรษฐศาสตรคนแรกๆ ที่ชี้ใหเห็นวา ถึงแมวา “เสรีภาพ
ทางเศรษฐกิจ” จะเปนเง่ือนไขสําคัญใน “ความอยูดีมีสุข” ลําพังการมี “เสรีภาพทางเศรษฐกิจ” 
เพียงมิติเดียว ไมเพียงพอตอการเขาถึงหรือประเมินระดับความอยูดีมีสุข เซนชี้วา แนวคิดของ
อุดมการณเสรีนิยมใหมที่เชื่อวาทุกคนสามารถแสดงออกถึงระดับอรรถประโยชนที่พวกเขาไดรับ
น้ัน เปนสมมุติฐานที่ไมถูกตอง เพราะคนยากจนมักไมสามารถแสดงความตองการและความไม
พึงพอใจของพวกเขาออกมาได เน่ืองจากถูกสภาพสังคม วัฒนธรรม หรือความเชื่อทางศาสนา
กดทับเอาไว ดังตัวอยางของผูหญิงชาวอินเดียหลายสิบลานคนในชนบทหางไกลที่ถูกกดขี่ทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ เสียงของผูยากไรจึงมักเปน “เสียงเงียบ” ที่ถูกรัฐมองขามหรือละเลยได
อยางงายดายในการรางนโยบายพัฒนา 

นอกจากปญหาในการแสดงออกถึงความตองการของคนจน เซนยังชี้ใหเห็นวา คนที่มี
เสรีภาพทางเศรษฐกิจระดับหน่ึง (เชน มีรายไดหรือระดับการบริโภคสูงกวาคาเฉลี่ย) อาจไมมี
ความสุขก็ไดเพราะขาดคุณภาพชีวิตที่ดี เชน ขาดแคลนโรงเรียนที่ดี ขาดโอกาสในการเขาถึง
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ชุมชนมีมลภาวะทางอากาศสูง ขาดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ฯลฯ ดังน้ัน แทนที่จะใชเสรีภาพทางเศรษฐกิจเปนมาตรวัดความสุขของมนุษย เซนจึง
เสนอวานักเศรษฐศาสตรควรจะตั้งคําถามวา “อะไรคือคุณภาพชีวิตของมนุษย อะไรคือความสุข
ของมนุษย” ทั้งน้ีควรย้ําวา “ความสุข” ในมุมมองของเซนหมายถึงความสามารถที่จะดํารงชีวิต
อยางมีคุณคาและมีศักยภาพ ซ่ึงใกลเคียงกับ “ความอยูดีมีสุข” ในกรอบคิดดังกลาวขางตน 

เซนสนับสนุนใหรัฐดําเนินนโยบายในทางที่สงเสริม “เสรีภาพเชิงบวก” (positive 
freedoms; บางครั้งแทนดวยคําวา “เสรีภาพที่มีสาระ” หรือ substantial freedoms) ประการ
ตางๆ ของมนุษย เพราะเสรีภาพเชิงบวกเปนเง่ือนไขหลักที่เอ้ืออํานวยใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความสุข เซนถึงกับกลาววา “เสรีภาพเชิงบวกมีความสําคัญยิ่งในฐานะเปาหมาย
หลักของการพัฒนา”3 

“เสรีภาพเชิงบวก” ในกรอบคิดของเซนมีความหมายกวางขวางครอบคลุมกวาแนวคิด
เรื่องเสรีภาพในอุดมการณเสรีนิยมใหม และสามารถใชกําหนด (determine) และพยากรณ 
(predict) ระดับความสุขของมนุษยไดดีกวา เราอาจเขาใจแนวคิดเรื่อง “เสรีภาพเชิงบวก” ของ
เซนไดดีขึ้นดวยการแทนคํานี้วา “ความสามารถ” (capability) ซ่ึงเปนคําที่เซนใชแทนคําวา 

                                                 
3 Sen, Amartya. Development as Freedom, p. 37 
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“เสรีภาพเชิงบวก” ในงานเขียนของเขา “ความสามารถ” คือสิ่งที่อยูระหวางศักยภาพภายในที่ยัง
ไมไดรับการขัดเกลา (raw capacity) กับกิจกรรมที่กระทําไปแลว (executed activity)  

เซนเสนอวา คนเราสวนใหญเกิดมาพรอมกับศักยภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตของเรา เชนเดียวกับที่เราเกิดมาพรอมกับศักยภาพในการ
มองเห็นโลกเปนสีตางๆ แตการพัฒนาความสามารถในการแยกแยะระหวางสีครามกับสีฟา หรือ
แยกแยะระหวางแมวกับสุนัข คือสิ่งที่เราตองพัฒนาจากประสบการณและการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ ในทํานองเดียวกัน ความสามารถในการใชเหตุผลอภิปรายรวมกับผูอ่ืนเกี่ยวกับ
ปญหาสังคมเพื่อบรรลุขอตกลงรวมกันนั้น ไมใชสิ่งที่ เรามีติดตัวมาตั้งแตเกิด แตเปน
ความสามารถที่จะตองเรียนรูจากการสังเกตผูอ่ืน และการลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง 

เซนอธิบายตอไปวา ลําพังการมีความสามารถใดก็ตาม ไมไดแปลวาความสามารถนั้น
จะถูกนํามาใช ยกตัวอยางเชน คนที่ฝกยกน้ําหนักอยางสม่ําเสมอจะสามารถยกน้ําหนักไดดี แต
อาจไมใชความสามารถนี้ยามนอนหลับหรืออานหนังสือ ดังน้ัน ถาความสามารถหรือเสรีภาพเชิง
บวกจะเปนผลดีตอการพัฒนาอยางแทจริง ก็ตองหมายความวาเสรีภาพนั้นไดรับการ “ใช” อยาง
สมํ่าเสมอ กลาวอีกนัยหน่ึงคือ การ “ใช” ความสามารถหรือเสรีภาพเชิงบวก คือความหมายของ 
“ความอยูดีมีสุข” ในกรอบคิดของเซน  

เซนแบง “ความสามารถ” หรือ “เสรีภาพเชิงบวก” ที่สําคัญที่สุดตอการพัฒนามนุษย
ออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) เสรีภาพทางการเมือง หมายถึงโอกาสที่ประชาชนมีในการรวมกันกําหนดวาใครควร
ไดเปนผูปกครองประเทศ ครอบคลุมสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง โอกาสในการตรวจสอบและ
วิพากษวิจารณผูมีอํานาจ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพของสื่อ 

2) เสรีภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึงโอกาสที่ปจเจกชนสามารถใชทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจในกิจกรรมการบริโภค การผลิต และการแลกเปลี่ยน ตัววัดเสรีภาพขอน้ีครอบคลุมทั้ง
ระดับรายไดสัมบูรณ (absolute level of income) การกระจายรายได (income distribution) 
และโอกาสในการเขาถึงแหลงการเงิน 

3) โอกาสทางสังคม หมายถึงโอกาสในการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โอกาสในการ
เขาถึงสาธารณสุข ฯลฯ 

4) การรับรองความโปรงใส หมายถึงเสรีภาพที่คนจะทําธุรกรรมระหวางกัน รวมทั้ง
ระหวางประชาชนและภาครัฐ ดวยความหวังวาจะไดรับการเปดเผยขอมูลและความชัดเจน การ
รับรองเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการปองกันคอรรัปชั่น ภาวะขาดความรับผิดชอบทางการเงิน 
และปญหาการละเมิดหลักธรรมาภิบาลที่ดีของภาครัฐและภาคธุรกิจ 

5) ความมั่นคงที่คุมภัย (protective security) หมายถึง “ตาขายสังคม” ที่จะชวยรองรับผู
ยากไรที่สุดในสังคมใหรอดพนจากความทุกขแสนสาหัส ในมุมมองของเซน เสรีภาพเชิงบวกขอ
น้ีรวมถึง “โครงสรางเชิงสถาบันที่มีเสถียรภาพคงที่ เชน เบี้ยประกันสังคมสําหรับผูวางงาน เบี้ย
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เลี้ยงชีพสําหรับผูสิ้นไรไมตอก และมาตรการสนับสนุนในกรณีฉุกเฉิน เชน เงินบรรเทาความ
เดือดรอนในภาวะขาวยากหมากแพง หรือการจัดหางานในภาครัฐใหกับผูตกงานอยางกะทันหัน” 

“เสรีภาพเชิงบวก” มีสวนคลายเงินและเสรีภาพเชิงลบ (negative freedom เชน 
เสรีภาพที่จะไมถูกคุกคาม) ตรงที่เปนสิ่งที่เราสามารถ “มอบ” ใหกับปจเจกชนหรือคนกลุมใด
กลุมหน่ึงได และสามารถวัดคราวๆ ไดวาใครมีมากนอยกวากันเพียงใด แตเงินและเสรีภาพเชิง
ลบไมสามารถใชเปนดัชนีชี้วัดระดับเสรีภาพเชิงบวกไดอยางสม่ําเสมอ ยกตัวอยางเชน เราอาจ 
“แปลง” รายไดที่เพ่ิมขึ้นเปนเสรีภาพเชิงบวกเพิ่มขึ้น แตการแปลงรายไดเปนเสรีภาพเชิงบวก
ไมไดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและทําไดอยางงายดายเทากันทุกคน ยกตัวอยางเชน คนปวยหรือ
สุขภาพไมแข็งแรงยอมไมสามารถแปลงรายไดสวนเพ่ิมเปนการขยับขยายโอกาส (เพ่ิมเสรีภาพ
เชิงบวก) ไดเทากับคนสุขภาพดี ในทํานองเดียวกัน ผูหญิงที่อาศัยอยูในถิ่นอันตรายยอมกลัวที่
จะออกไปนอกบานมากกวาผูหญิงอีกคนหนึ่งที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยกวา เซนชี้วา 
ขอเท็จจริงดังกลาวแปลวารัฐควรลงทุนในโครงการสาธารณะที่จะชวยใหคนเขาถึงระบบ
สาธารณสุขราคายอมเยา หรือทําใหถิ่นที่อยูอาศัยของคนปลอดภัยกวาเดิม แทนที่จะนําเงินที่จะ
ใชลงทุนในโครงการเหลานี้ไปแจกจายใหกับคนปวยหรือผูที่อาศัยอยูในถิ่นอันตราย ถาหากรัฐ
ตองการจะสงเสริม “เสรีภาพเชิงบวก” ของประชาชนจริงๆ 
 
2. ดัชนีชี้วัดความสุข ความพึงพอใจในชีวิต และความอยูดีมีสุขของมนุษย 

แนวคิดของเซนมีอิทธิพลตอสาขาเศรษฐศาสตรพัฒนาและองคกรระดับโลก โดยเฉพาะ
องคกรเพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ซ่ึงไดนําแนวคิดของเซนไปประยุกตใชในการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนามนุษย (Human Development Index หรือ HDI) และผลิต “รายงาน
พัฒนามนุษย” (Human Development Report) ประจําปสําหรับทุกประเทศ  

ดัชนี HDI ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ตัวหลัก ไดแก 
1. ความยืนยาวของอายุประชากร สะทอนความสามารถในการใชชีวิตอยางมีสุขภาพดี 

และสะทอนคุณภาพของระบบสาธารณสุขในประเทศ 
2. อัตราการรูหนังสือและจํานวนปที่ประชากรไดรับการศึกษา สะทอนความสามารถใน

การเขาถึงโอกาสตางๆ  
3. รายไดตอหัวประชากร สะทอนระดับเสรีภาพทางเศรษฐกิจ 
ถึงแมวาดัชนี HDI จะเริ่มมีการใชและอางอิงอยางแพรหลาย ก็ยังไมครอบคลุม 

“เสรีภาพเชิงบวก” ขออ่ืนๆ นอกเหนือจากเสรีภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสทางสังคม ที่เซนชี้วา
สําคัญตอระดับความอยูดีมีสุขของมนุษย เชน เสรีภาพทางการเมือง และความปลอดภัยในชีวิต 
อีกทั้งยังไมครอบคลุมปจจัยดานสิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศ ซ่ึงทั้งสงผลกระทบตอระดับความ
อยูดีมีสุขของประชาชน และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นักจิตวิทยาหลายคนที่ศึกษา “ความอยูดีมีสุข” ของมนุษยจากการสํารวจ “ความรูสึกพึง
พอใจในชีวิต” ในมิติตางๆ นําโดย เอ็ด ดีเนอร (Ed Diener) และ มารติน เซลิกแมน (Martin 
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Seligman) เสนอวารัฐบาลควรใชดัชนี “ความอยูดีมีสุข” ประกอบกับดัชนีทางเศรษฐกิจในการ
ดําเนินนโยบาย เน่ืองจากหลักฐานจากประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศบงชี้วา ประชากรที่ตอบ
แบบสอบถามวารูสึก “มีความสุข” กับชีวิต มีอัตราสวนคงที่หรือนอยลงตั้งแตหลังสงครามโลก
ครั้งที่สองเปนตนมา ถึงแมวารายไดตอหัวจะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง อาทิเชน สัดสวนของชาว
อเมริกันที่ตอบวา “มีความสุขมาก” กับชีวิต มีอัตราสวนขึ้นลงระหวางชวงแคบๆ คือรอยละ 29-
32 ตั้งแตทศวรรษ 1970 ถึงป 2002 ในขณะที่รายไดตอหัวพุงสูงขึ้นกวา 2.4 เทา ระหวาง
ชวงเวลาเดียวกัน4  

งานวิจัยของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความสุขสรุปวา ปจจัยหลักที่สงผลบวกตอความสุข
ไดแก การมีคูชีวิตที่ดี การมีเพ่ือนดี การไดทํางานที่รูสึกวามีคุณคา (Rewarding work) การมี
เงินใชเพียงพอ การมีโภชนาการและการออกกําลังกายที่ดี การไดนอนหลับอยางเต็มอ่ิม การคิด
เชิงบวก ความภาคภูมิใจในตัวเอง การไดชวยเหลือผู อ่ืน การไดทํากิจกรรมสันทนาการ 
ตลอดจนการปฏิบัติธรรมหรือยึดม่ันในศาสนาที่นับถือ  

เน่ืองจากการมีเงินใชเพียงพอเปนเพียงปจจัยเดียวเทานั้นในบรรดาปจจัยที่ทําใหมนุษย
มีความสุข ดีเนอรและเซลิกแมนจึงเสนอวา ภาครัฐควรใชดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุขเปนเปาหมาย
หน่ึงในการดําเนินนโยบาย ยกตัวอยางเชน ถารัฐบาลใชดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุขควบคูไปกับ
เปาหมายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็นาจะเพิ่มแรงจูงใจใหรัฐบาลดําเนินโครงการที่มุง
สงเสริมปฏิสัมพันธในสังคม ลดอาการเครียดของประชาชน และสงเสริมกฎหมายหรือมาตรการ
ที่สนับสนุนบริษัทเอกชนที่ใสใจที่จะปรับปรุงระดับความสุขของพนักงาน ถึงแมวาการกระทํา
เชนนั้นอาจทําใหบริษัทมีตนทุนสูงขึ้นหรือมีกําไรนอยลง (ในความเปนจริง มีงานวิจัยจํานวนไม
นอยที่ชี้วา พนักงานที่ทํางานอยางมีความสุขมีผลิตภาพ (Productivity) สูงกวาพนักงานที่
ทํางานอยางไมมีความสุข) 

ตัวอยางของผลงานวิจัยลาสุดในเศรษฐศาสตรความสุขที่สอดคลองกับผลงานวิจัยของ
นักจิตวิทยา ไดแกงานของริชารด ลายารด (Richard Layard, 2003, 2005) ซ่ึงรายงานวา ยิ่ง
มนุษยมีความมั่งคั่งสูงกวาระดับพ่ึงตนเอง (subsistence level) มากเพียงใด ความพึงพอใจใน
ชีวิตของเราก็ยิ่งมีความซับซอนและขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากปจจัยทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้นเทานั้น เชน เสรีภาพทางการเมือง ความไววางใจของประชาชนตอระบบราชการ และระดับ
คอรรัปชั่นในสังคม 

จอหน เฮลลิเวลล และคณะ (John Helliwell et. al, 2001, 2003, 2006) วิเคราะหความ
แตกตางของระดับความอยูดีมีสุข ในระดับนานาชาติและระดับบุคคล โดยใชขอมูลจาก “บท
สํารวจคุณคาระดับโลก” หรือ World Values Survey สามชุดที่ครอบคลุมผลการสํารวจระดับ 
“ความพึงพอใจในชีวิต” ของประชากรในหาสิบประเทศทั่วโลก งานวิจัยของเฮลลิเวลลสรุปวา 
ระดับความพึงพอใจในชีวิตมีความเกี่ยวโยงกับดัชนีตางๆ ที่ธนาคารโลกใชวัด “คุณภาพของ
รัฐบาล” อยางใกลชิดกวารายไดตอหัว นอกจากนี้ เฮลลิเวลลยังพบวา ระดับความพึงพอใจของ

                                                 
4 David Myers, “Happiness,” Psychology 7th Edition, 2004, Worth Publishers, NY 
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ประชาชนในประเด็นตางๆ มีลําดับความสําคัญไมเทากันทุกประเทศ ขึ้นอยูกับระดับการพัฒนา 
เชน ความสามารถของรัฐในการสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย และใหบริการประชาชนอยาง
ซ่ือตรงและมีประสิทธิภาพ เปนปจจัยที่ประชาชนในประเทศรายไดนอยที่ระบบธรรมาภิบาลยัง
ไมเขมแข็ง ใหความสําคัญสูงกวาปจจัยอ่ืนๆ แตในประเทศที่ภาครัฐมีประสิทธิภาพ และ
ประชาชนมีรายไดและความไววางใจในระบบราชการสูงถึงระดับหน่ึงแลว คนจะใหคุณคากับการ
สรางและรักษาโครงสรางเชิงสถาบันของระบอบประชาธิปไตยมากกวา 

ในรอบสิบปที่ผานมา มีนักเศรษฐศาสตรจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พยายามประเมินผล
กระทบของมิติตางๆ ที่สําคัญตอระดับความสุขของมนุษยออกมาเปนมูลคาที่เปนตัวเลข ทั้ง
ทางบวกและทางลบ เชน เสรีภาพในการมีสวนรวมทางการเมือง (Frey และ Stutzer 2002), 
มลพิษทางอากาศ (Welsch 2002), มลภาวะทางเสียงจากเครื่องบิน (Praag และ Baarsma 
2001), และสภาพอากาศ (Rehdanz และ Maddison 2003) 

อยางไรก็ตาม งานวรรณกรรมปริทัศนของวิล วิลกินสัน (Will Wilkinson, 2007) นัก
เศรษฐศาสตรประจําสถาบันคาโต (Cato Institute) สะทอนความเห็นของนักเศรษฐศาสตรเสรี
นิยมใหมจํานวนมากที่วา เรายังไมสามารถใช “ความสุข” เปนเปาหมายในนโยบายพัฒนาได 
เพราะนักเศรษฐศาสตรความสุขยังไมเห็นพองตองกันวานิยามของ “ความสุข” ควรเปนเชนใด 
ตราบใดที่นิยามของ “ความสุข” ยังไมมีความเปน “วิทยาศาสตร” พอ เราก็ไมสามารถใชมันเปน
มาตรฐานในการประเมินประสิทธิผลของสถาบันตางๆ หรือกําหนดนโยบายสาธารณะได  

วิลกินสันเตือนวา การตีความขอมูลหลักฐานจากงานวิจัยดานเศรษฐศาสตรความสุขเพ่ือ
นําไปเปนพ้ืนฐานในการดําเนินนโยบายพัฒนาของภาครัฐน้ัน จะตองกระทําดวยความ
ระมัดระวังและรัดกุมอยางยิ่ง เขาชี้ใหเห็นวา ความเห็นของนักเศรษฐศาสตรหลายคนที่มองวา
ภาครัฐควรมุงเนนนโยบายเกี่ยวกับการกระจายรายได โดยอางวานโยบายเชนนั้นจะทําให
ประชาชน “มีความอยูดีมีสุขมากขึ้น” น้ัน ยังไมมีขอมูลหลักฐานรองรับอยางเพียงพอ ในขณะที่
ระดับเสรีภาพทางเศรษฐกิจและรายไดเฉลี่ยตอหัวมีความสัมพันธทางสถิติ (statistical 
correlation) สูงมากกับระดับความอยูดีมีสุขของประชากร 

ผูวิจัยคิดวา ลําพังขอเท็จจริงที่วาความสัมพันธระหวางนโยบายกระจายรายได หรือ
ระดับความเหลื่อมล้ําของรายได กับระดับความอยูดีมีสุขยังไมชัดเจนนั้น มิไดแปลวารัฐบาล “ไม
ควร” ดําเนินนโยบายดังกลาวโดยสิ้นเชิง เน่ืองจากถึงแมวาปจจัยทางเศรษฐกิจ เชน รายไดตอ
หัว จะเปนองคประกอบของความอยูดีมีสุขที่วัดไดโดยตรงและงายที่สุดตามธรรมชาติของปจจัย
ประเภทนี้ แตความอยูดีมีสุขก็ประกอบสรางจากปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมายที่วัดยากกวาปจจัยทาง
เศรษฐกิจ และดังน้ันจึงวัดความสัมพันธระหวางปจจัยเหลานี้กับความอยูดีมีสุขยากตามไปดวย 

อยางไรก็ดี ขอเท็จจริงที่วามีปจจัยอ่ืนๆ มากมายนอกเหนือจากปจจัยทางเศรษฐกิจที่
สงผลกระทบตอระดับความอยูดีมีสุขของประชาชน ซ่ึงหลายครั้งเราไมสามารถมองเห็นวาปจจัย
เหลานั้นสงผลกระทบอยางไร จนกวาเวลาจะผานไปนานพอที่จะเห็นผลกระทบและพิสูจนความ
เกี่ยวโยงระหวางปจจัยเหลานั้นกับความอยูดีมีสุข เปนแรงผลักดันใหนักเศรษฐศาสตรความสุข
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พยายามนิยามและวัดปจจัยเหลานั้นอยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะปจจัยดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปน
ปจจัยที่พิสูจนชัดเจนแลววา ไดรับผลกระทบจากแบบแผนการพัฒนาของมนุษย และสงผล
สะทอนกลับตอทั้งระดับความสุข และระดับความอยูดีมีสุขของมนุษย 
 
ดัชนีความสุขของโลก 

เน่ืองจากปจจัยดานสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบสําคัญในแนวคิดเรื่อง GNH ซ่ึงภูฏาน
ใชเปนเปาหมายหลักของนโยบายพัฒนาประเทศ จึงควรกลาวถึงดัชนีความสุขที่คํานึงถึง
สิ่งแวดลอมเปนองคประกอบสําคัญ กอนที่จะกลาวถึงประสบการณของภูฏานในลําดับตอไป 

“ดัชนีความสุขของโลก” (Happy Planet Index หรือ HPI) ที่พัฒนาโดย New 
Economics Foundation (http://www.neweconomics.org/) ซ่ึงตีพิมพผลการประเมินครั้งแรก
ในป ค.ศ. 2006 เปนดัชนีชุดแรกในโลกที่นําดัชนีวัดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมมารวมกับดัชนีวัด
ความอยูดีมีสุขของประชากร HPI วัด “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ” (ecological efficiency) ของแต
ละประเทศในการ “แปลงสภาพ” ทรัพยากรธรรมชาติใหประชากรมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข 
ประเทศที่มี HPI สูงอาจไมใชประเทศที่ประชากร “มีความสุขที่สุด” แตเปนประเทศที่สามารถ
มอบชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขใหกับประชากรไดโดยไมกอความตึงเครียดตอระบบนิเวศหรือ
ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง 

มูลคาของ HPI คือผลลัพธของสมการ: 

HPI =  ความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) x ความยืนยาวของอายุ (life expectancy) 
                          รอยเทานิเวศ (ecological footprint) 

องคประกอบในดัชนี HPI ไดแก 
1) “ความพึงพอใจในชีวิต” เปนความเห็นที่เปนอัตตวิสัย (subjective) จากการตอบ

คําถามวา “ตอนนี้คุณรูสึกพอใจกับชีวิตมากนอยเพียงใด?” โดยใหประเมินเปนตัวเลขจาก 0 (ไม
พอใจเลย) ถึง 10 (พอใจมาก) ขอมูลดานความพึงพอใจในชีวิตที่ใชในการคํานวณ HPI สวนหน่ึง
มาจากรายงาน World Values Survey (http://www.worldvaluessurvey.org/) ซ่ึงจัดทําโดย
เครือขายนักสังคมวิทยาทั่วโลก 

2) ความยืนยาวของอายุ (life expectancy) เปนตัวเลขอัตตวิสัย (objective) หมายถึง
ระยะเวลาที่ประชากรโดยเฉลี่ยนาจะใชชีวิตไดถึง คํานวณจากอัตราการตายของประชากรในชวง
อายุตางๆ เปนตัวเลขเดียวกันกับที่ใชในดัชนี Human Development Index ของ UNDP 

3) รอยเทานิเวศ (ecological footprint) หมายถึงระดับความตองการของมนุษยที่มีตอ
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เปรียบเสมือน “รอยเทา” ที่มนุษยประทับลงบนธรรมชาติ 
มูลคาของรอยเทานิเวศมีคาเทากับพ้ืนที่บนบกและในทะเลที่ตองใชในการฟนฟู (regenerate) 
ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใหมเพ่ือรองรับปริมาณการบริโภคของมนุษย ดูดซับของเสีย และทํา
ใหของเสียเหลานั้นไมเปนพิษภัย (render harmless)  
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ในป 2007 World Wildlife Fund (WWF) สรุปขอมูลรอยเทานิเวศจากทุกประเทศในโลก
วา ประชากรทั่วโลกบริโภคเกินกวาศักยภาพของโลกไปเกือบรอยละ 50 ตัวเลขนี้หมายความวา 
ถาคนทั่วโลกไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เราจะตองใชโลกถึง 1.50 ใบเพื่อรองรับความ
ตองการของมนุษย กลาวอีกนัยหน่ึงคือ มนุษยจําเปนจะตองควบคุมอัตราการเติบโตของ
ประชากร ลดระดับการบริโภค เลิกใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น กอนที่จะไมมีโลกใหมนุษยอาศัยอยู 

ผลการคํานวณดัชนี HPI ในป 2006 ของ 178 ประเทศทั่วโลกแสดงใหเห็นวา ไมมี
ประเทศใดที่ไดระดับ “ดี” (สีเขียว) ในดัชนีทั้งสามตัวที่ประกอบกันเปน HPI ตามหลักเกณฑของ
คณะผูจัดทําดังตอไปน้ี 

 
  

แผนภาพที่ 3: Happy Planet Index ในป 2006 

 
ที่มา: Happy Planet Index, New Economics Foundation, 2006.  

 
 
 
 
ประเทศที่มีดัชนี HPI สูงที่สุดในโลก 20 อันดับแรกสวนใหญเปนประเทศที่มีลักษณะ

เปนหมูเกาะ มี “รายไดปานกลาง” ตามนิยามของธนาคารโลก และอยูในทวีปอเมริกากลาง ทะเล
คาริบเบียน และอเมริกาใต ในบรรดาประเทศเอเชียสามประเทศที่ติด 20 อันดับแรก คือ 
เวียดนาม ภูฏาน และฟลิปปนส ภูฏานเปนประเทศเดียวที่มีดัชนีองคประกอบระดับ “ดี” (สีเขียว) 
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ถึงสองในสามตัว คือดัชนีความพึงพอใจในชีวิต และรอยเทานิเวศ สรุปผลการคํานวณของ
ประเทศที่มี HPI สูงสุด 20 อันดับแรกไดในตารางที่ 1: 

ตารางที่ 1: ประเทศที่มี Happy Planet Index สูงสุด 20 อันดับแรก 
Rank Country Life Sat. Life Exp. Eco. Footprint HPI 

1 Vanuatu   7.4 68.6 1.1 68.2 

2 Colombia  7.2 72.4 1.3 67.2 

3 Costa Rica  7.5 78.2 2.1 66.0 

4 Dominica  7.3 75.6 1.8 64.6 

5 Panama  7.2 74.8 1.8 63.5 

6 Cuba  6.3 77.3 1.4 61.9 

7 Honduras  7.2 67.8 1.4 61.8 

8 Guatemala  7.0 67.3 1.2 61.7 

9 El Salvador  6.6 70.9 1.2 61.7 

10 Saint Vincent & Grenadines  7.2 71.1 1.7 61.4 

11 Saint Lucia  7.0 72.4 1.6 61.3 

12 Vietnam  6.1 70.5 0.8 61.2 

13 Bhutan  7.6 62.9 1.3 61.1 

14 Samoa (Western)  6.9 70.2 1.4 61.0 

15 Sri Lanka  6.1 74.0 1.1 60.3 

16 Antigua and Barbuda  7.4 73.9 2.3 59.2 

17 Philippines  6.4 70.4 1.2 59.2 

18 Nicaragua  6.3 69.7 1.1 59.1 

19 Kyrgyzstan  6.6 66.8 1.1 59.0 

20 Solomon Islands  6.9 62.3 1.0 58.9 

ที่มา: Happy Planet Index, New Economics Foundation, 2006. 
 
นอกจากจะเปนดัชนีแรกในโลกที่ประเมินประสิทธิภาพของประเทศตางๆ ในการแปลง

ทรัพยากรธรรมชาติเปน “ความอยูดีมีสุข” ของประชาชน การเปรียบเทียบดัชนี HPI และ
องคประกอบทั้งสามสวนระหวางประเทศๆ ยังชี้ใหเห็นวา มีโมเดลการพัฒนามากกวาหนึ่งโมเดล
ที่นําไปสูระดับความอยูดีมีสุขใกลเคียงกัน ยกตัวอยางเชน ประชากรของสหรัฐอเมริกาและทวีป
ยุโรปตะวันตกมีอายุยืนยาวและมีความพึงพอใจในชีวิตคอนขางดีก็จริง แตตองแลกมาดวย 
‘ตนทุน’ ที่สูงมากในแงของการใชทรัพยากรธรรมชาติ เม่ือนํา HPI มาพล็อตเปรียบเทียบกับ
รายไดตอหัวของประชากร จะเห็นวารายไดตอหัวที่เพ่ิมขึ้นไมไดแปลวา HPI จะสูงขึ้นตามไป
ดวย ดังแสดงในแผนภาพที่ 4: 

แผนภาพที่ 4: HPI vs. รายไดตอหัว (ขนาดของวงกลมแสดงขนาดของประชากร) 

 
ที่มา: Happy Planet Index, New Economics Foundation, 2006. 
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 ปจจุบัน ดัชนี HPI ดัชนีประกอบสามตัว และ “ดัชนีทางเลือก” อ่ืนๆ ที่พยายามวัดระดับ
ความอยูดีมีสุข กําลังไดรับการพิจารณาอยางจริงจังโดยนักการเมืองและผูกําหนดนโยบายใน
หลายประเทศ ในฐานะดัชนีที่ควรใชควบคูไปกับ GDP ในการกําหนดนโยบายพัฒนา 
ยกตัวอยางเชน รัฐบาลทองถิ่นและรัฐบาลระดับประเทศในหลายประเทศในทวีปยุโรป รวมทั้ง
สหภาพยุโรปเอง ไดเริ่มใชรอยเทาเชิงนิเวศ ซ่ึงเปนดัชนีที่ World Wildlife Fund รณรงคทํา
ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง ในการวางแผนนโยบายพัฒนา หลังจากที่ดัชนี HDI ของ UNDP 
ไดรับการใชอยางแพรหลายมาแลว โดยเฉพาะในการประเมินความคืบหนาของประเทศตางๆ 
ในการบรรลุ “เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ” (Millennium Development Goals) ที่ผูนําทุก
ประเทศตกลงรวมกันกับสหประชาชาติในป 2000 วาจะปฏิบัติตาม5 
 
3. ประสบการณของภูฏาน 

ภูฏานเปนหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาที่ “ใหม” ที่สุดในโลก เน่ืองจากเพิ่งเริ่มนโยบาย
พัฒนาประเทศใหเปน “สมัยใหม” อยางจริงจังในทศวรรษ 1960 เทานั้น ภูฏานเปดประเทศรับ
นักทองเที่ยวตางชาติเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1974 และรัฐบาลเพิ่งอนุญาตใหประชาชนรับ
สัญญาณโทรทศัน ใชโทรศัพทมือถือ และใชอินเทอรเน็ตเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1999 เทานั้น 

ภูฏานเปนประเทศขนาดเล็ก มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 47,000 ตารางกิโลเมตร เล็กกวา
ภาคเหนือของประเทศไทย ไมมีทางออกทางทะเล พรมแดนทางเหนือจรดเทือกเขาหิมาลัยใน
เขตประเทศจีน ที่เหลืออีกสามทิศลอมรอบดวยดินแดนของประเทศอินเดีย เนปาลอยูหาง
ออกไปเพียงเล็กนอยทางทิศตะวันตก ภูมิประเทศสวนใหญของภูฏานเปนภูเขาสูง ชาวภูฏาน
สวนใหญอาศัยอยูในบริเวณหุบเขาทางตอนกลางของประเทศ (ระดับความสูง 1,100 ถึง 2,600 
เมตร) และตอนใต (ระดับความสูง 300 ถึง 1,600 เมตร) ภูเขาสูงชันจากเหนือจรดใตหลายลูกที่
ลดหลั่นลงมาจากเทือกเขาหิมาลัย เปรียบเสมือน “กําแพงธรรมชาติ” ที่ตัดขาดชุมชนในหุบเขา
ตางๆ ออกจากกัน ภูมิประเทศที่เปนอุปสรรคตอการติดตอสื่อสารและการพัฒนา เปนสาเหตุ
หลักที่ภูฏานมีภาษาทองถิ่นกวา 20 ภาษา แมวาจะมีประชากรเพียง 672,000 คน และเปน
สาเหตุหลักที่ทําใหบริการพื้นฐานของรัฐ โดยเฉพาะดานสาธารณสุข การศึกษา และการขนสง 
(ตัดถนน) ทําไดอยางยากลําบากและตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง 

ภูฏานเปนหนึ่งในประเทศที่มีรายไดนอยที่สุดในโลก โดยมีรายไดประชาชาติ (GDP) ใน
ป 2007 เพียง 4.3 พันลานเหรียญสหรัฐ (อันดับที่ 160 ในโลก) คิดเปนรายไดตอหัวเพียง
ประมาณ 6,400 เหรียญสหรัฐตอคนตอป (อันดับที่ 117 ในโลก) รัฐบาลภูฏานประเมินวา
ประชากรกวารอยละ 85 ยังเปนเกษตรกรรายยอยในชนบทที่เพาะปลูกเพื่อยังชีพเปนหลัก โดย
พืชที่นิยมปลูกไดแก ขาว ขาวโพด และมันฝรั่ง ถึงแมจะใชพ้ืนที่การเพาะปลูกเพียงรอยละ 8 

                                                 
5 UNDP, MDG Targets and Indicators, http://www.undp.org/mdg/goallist.shtml 
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ของพื้นที่ทั้งประเทศ6 ประชากรยากจนยังมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 32 ทั่วประเทศ และรอยละ 38 
ในชนบท 
 
โครงสรางเชิงสถาบัน 

กอนชวงปลายศตวรรษที่ 19 ภูฏานอยูภายใตระบบการปกครองแบบ “ธรรมราชา” โดย
ผูนําทางศาสนาพุทธ (theocracy) ที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนในวงกวาง เปนประเทศ 
“ปด” ที่มีการติดตอคาขายกับตางประเทศนอยมากและไรซ่ึงความสัมพันธทางการทูตใดๆ กับ
ตางประเทศ จนถึงป 1865 ภูฏานลงนามในสนธิสัญญาซินชูลู (Treaty of Sinchulu) กับ
สหราชอาณาจักร ยอมรับเงินอุดหนุน (subsidy) รายปจากอังกฤษ แลกกับการยกพื้นที่บริเวณ
พรมแดนบางสวนใหกับอินเดีย (ซ่ึงอยูใตการปกครองของอังกฤษในสมัยน้ัน) ตอมาในป ค.ศ. 
1907 รั ฐบาล อั งกฤษใหความช วย เหลื อกับราชวงศ วั งชุ ก ในการสถาปนาระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยเปนครั้งแรกในประเทศ  

ในป 1949 สองปหลังจากที่อินเดียไดรับเอกราช อินเดียและภูฏานลงนามในขอตกลง
ระหวางประเทศ โดยอินเดียยกพื้นที่พรมแดนที่เคยถูกอังกฤษปกครองคืนใหกับภูฏาน แตตกลง
วาจะมอบเงินอุดหนุนรายปใหกับภูฏานตอไป แลกกับการที่ภูฏานตกลงใหอินเดียรับผิดชอบ
นโยบายการทหารและความสัมพันธระหวางประเทศ (ประเด็นหลังไดรับการแกไขใหภูฏานมี
อิสระมากขึ้นในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศ ในการแกสัญญากับอินเดียเม่ือตนป 2007) 

 หลังจากรัฐบาลจีนบุกเขายึดครองทิเบต ประเทศเพื่อนบานทางตอนเหนือของภูฏานใน
ป ค.ศ. 1959 ภูฏานก็ตัดสินใจปดพรมแดนกับทิเบตอยางเปนทางการ และริเร่ิมความพยายามที่
จะเขาเปนสมาชิกประชาคมโลก เยาวหะราล เนหรู นายกรัฐมนตรีอินเดียในขณะนั้น ประกาศใน
รัฐสภาอินเดียวา “ใครก็ตามที่รุกรานภูฏาน ถือวารุกรานอินเดียดวย”7 อินเดียและภูฏานเปน
พันธมิตรอยางไมเปนทางการนับแตน้ันเปนตนมา อยางไรก็ตาม เม่ือสงครามระหวางอินเดียกับ
ปากีสถานอุบัติขึ้นในป 1971 ภูฏานแสดงความกังขาเกี่ยวกับความสามารถของอินเดียในการ
คุมครองภูฏานจากจีน ที่เขาขางปากีสถานในสงครามครั้งน้ัน8 

ภูฏานไดเขาเปนสมาชิกสหประชาชาติในป ค.ศ. 1971 ในปตอมา พระเจาจิกมี ซิงยี วัง
ชุก ทรงขึ้นครองราชยเปนกษัตริยองคที่สี่ในราชวงศวังชุก พระมหากษัตริยพระองคน้ีทรงปฏิรูป
การเมือง ผองถายอํานาจสูมือพลเรือนตลอดรัชสมัย เชน ในป 1998 ทรงถายโอนอํานาจในการ
บริหารราชการทั้งหมดไปสูคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) และอนุญาตใหเสียงในสภา
แหงชาติ (National Assembly) สองในสามมีสิทธิถอดถอนกษัตริยได 

ปจจุบัน การปกครองของภูฏานอยูในชวงเปลี่ยนผานจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
ไปสูระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข (Constitutional monarchy) 
เชนเดียวกับประเทศไทยและอังกฤษ โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในครั้งนี้
                                                 
6 Asian Development Bank, Bhutan Country Performance Assessment, http://www.adb.org/Documents/CAPs/BHU/0101.asp  
7 Andrea Matles Savada, ed (1991), “Bhutan: A Country Study”. Washington: GPO for the Library of Congress. 
8 อางแลว 
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มีจุดเริ่มในป 2005 เม่ือรัฐบาลภูฏานเผยแพรรางรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ ซ่ึงปจจุบัน
รางนี้ยังรอการรับรองจากรัฐสภาแรกที่มาจากการเลือกตั้ง ตอมาในเดือนธันวาคม 2006 พระเจา
จิกมี ซิงยี วังชุก ทรงสละราชสมบัติใหกับพระเจาจิกมี เคซาร นัมเกล วังชุก กษัตริยองคปจจุบัน 

ภูฏานจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับใหมเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 
2007 ถึงแมจะมีประชาชนไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งถึงประมาณรอยละ 80 ผลการเลือกตั้งทํา
ใหผูสังเกตการณหลายฝายเปนหวงวาระบอบประชาธิปไตยจะทํางานไดดีเพียงใด เน่ืองจาก 
“พรรคสันติภาพและความเจริญแหงภูฏาน” (Druk Phuensum Tshogpa) ที่นําโดยจิกมี ทินเลย 
อดีตนายกรัฐมนตรี ชนะการเลือกตั้งอยางถลมทลาย โดยไดที่น่ังถึง 44 จาก 47 ที่น่ังในรัฐสภา 
ในขณะที่พรรคคูแขงคือ “พรรคประชาธิปไตยของประชาชน” (People’s Democratic Party) 

พายแพอยางหมดรูป รวมทั้งเสียที่น่ังในเขตของหัวหนาพรรคตัวเอง คารมา อูรา (Karma Ura) 
ผูอํานวยการศูนยภูฏานศึกษา (Center for Bhutan Studies) สถาบันวิจัยของรัฐ กลาวกับ
ผูสื่อขาวหนังสือพิมพ New York Times วา “ระบอบประชาธิปไตยที่ดีจะตองมีฝายคานที่
เขมแข็ง ตอนนี้เราไมแนใจวาจะเกิดอะไรขึ้น น่ีไมใชสถานการณที่เราอยากเห็น”9  
 
การพัฒนาที่ตั้งอยูบน GNH 

รัฐบาลภูฏานดําเนินนโยบายพัฒนาตามกรอบของแผนพัฒนาประเทศที่ประกาศอยาง
เปนทางการเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1998 แผนน้ีตั้งอยูบนหลักการ “เสาหลักสี่ตนแหงความสุข” 
(Four Pillars of Happiness) ที่สอดคลองกับพระราชดํารัสของพระเจาจิกมี ซิงเย วังชุก “เสา
หลักสี่ตน” ดังกลาวประกอบดวย: 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน (sustainable economic development) 
2. การอนุรักษสิ่งแวดลอม (conservation of the environment) 
3. การสงเสริมวัฒนธรรมประจําชาติ (promotion of national culture) 
4. ธรรมาภิบาลที่ดี (good governance) 
ถึงแมวาภูฏานจะยังไมมีการวัด GNH ออกมาเปนตัวเลขอยางเปนทางการ และถึงแมวา

ผลของการดําเนินนโยบายดังกลาวอาจตองใชเวลาอีกหลายปในการเก็บขอมูลและประเมินผล
ไดผลเสียที่พิสูจนไดอยางแนชัด เน่ืองจากภูฏานเพิ่งดําเนินนโยบาย GNH มาไดไมนาน แต
รัฐบาลก็ไดดําเนินนโยบายตามหลักการดังกลาวขางตนอยางเครงครัด จนบังเกิดผลเดนชัดเปน
รูปธรรมหลายประการ โดยเฉพาะความสามารถในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมที่มีเอกภาพ ซ่ึงผลลัพธดังกลาวก็ชวยเกื้อหนุนใหภูฏานสามารถดําเนินนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มอบ “มูลคาสูง ผลกระทบต่ํา” (high-value, low-impact 
tourism) ใหกับประเทศไดอยางตอเน่ือง 

 

                                                 
9 Sengupta, Somini, “Heavy Turnout in First Bhutan Election”, The New York Times, March,25 2008 
http://www.nytimes.com/2008/03/25/world/asia/25bhutan.html  
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การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
ภาครัฐยังมีบทบาทนําในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูฏาน เน่ืองจากภาคธุรกิจเอกชนยังมี

ขนาดเล็กมาก ถึงแมวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูฏานจะอยูในระดับสูง คือ GDP โต
ไมต่ํากวารอยละ 7-8 ตอปตั้งแตทศวรรษ 1980 เปนตนมา10 แตอัตราการเติบโตดังกลาวไมอาจ
กลาวไดวาเปน “การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน” เน่ืองจากประกอบดวยรายไดจากการผลิต
กระแสไฟฟาพลังน้ําสงอินเดียเปนหลัก โดยเฉพาะหลังจากที่โรงไฟฟาพลังน้ําตาลา (Tala 
Hydroelectric Project) ขนาด 1,020 เมกะวัตต ซ่ึงเปนโครงการรวมมือระหวางรัฐบาลอินเดีย
กับภูฏานขนาดใหญที่สุดในประวัติศาสตร สรางเสร็จและเปดดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 
2006 GDP ของภูฏานก็เติบโตกวารอยละ 17 ในปงบประมาณ 2007 (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 
2007) จากรอยละ 7.8 ในปกอนหนา แตอัตราการเติบโตนี้สวนใหญมาจากรายไดจากการขาย
ไฟฟา ซ่ึงเติบโตรอยละ 11.3 ในป 2007 (คิดเปนรอยละ 66 ในอัตราการเติบโตของ GDP)11  

ถึงแมวาการผลิตไฟฟาขายอินเดียจะเปนแหลงรายไดที่สําคัญของประเทศและอินเดีย
เองก็มีความตองการไฟฟาอยางตอเน่ือง ภูฏานก็ไมอาจหวังพ่ึงอุตสาหกรรมนี้ใหเปนตัว
ขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว เน่ืองจากการผลิตไฟฟาไมตองใช
แรงงานหรือพนักงานจํานวนมาก จึงไมอาจรองรับความตองการของบัณฑิตปริญญาตรีรุนใหมๆ 
ของประเทศ นอกจากนี้ การผลิตไฟฟาพลังนํ้ายังตองใชทรัพยากรธรรมชาติและสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนหนึ่งในสี่เสาหลักของหลักการ GNH และเปนประเด็นที่สาธารณชนใหความ
สนใจสูง ตลอดจนสงผลกระทบตอความรูสึกอยูดีมีสุขของประชากร  

โรงไฟฟาที่รัฐบาลประกาศวาจะสรางอีกสามแหง ไดแก Punatsangchhu I (1,095 เมกะ
วัตต) ที่เริ่มกอสรางแลว คาดวาจะแลวเสร็จในป 2014 และอีกสองแหงที่จะสรางระหวางป 2009-
2016 ไดแก Mangdechu (670 เมกะวัตต) และ Punatsangchhu II (990 เมกะวัตต) รวมกับ
โรงไฟฟาที่มีอยูเดิม จะเพ่ิมกําลังการผลิตกระแสไฟฟาของทั้งประเทศเปน 4,235 เมกะวัตต ใน
เม่ือรัฐบาลตองปลอยใหมีการถางปาและทําลายสิ่งแวดลอมทุกครั้งที่มีการกอสรางโรงไฟฟาพลัง
นํ้า สักวันหน่ึงภูฏานก็จะตองหยุดกอสรางโรงไฟฟาใหมๆ หรือมิฉะน้ันก็ตองปรับลดเปาหมาย
พ้ืนที่ปาที่ตองการอนุรักษเอาไว ควบคูไปกับการหาวิธีดําเนินอุตสาหกรรมนี้ในทางที่ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เทคโนโลยีจะเอ้ืออํานวย 

ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญอีกประการหนึ่งของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาในภูฏานคือ ทําให
เศรษฐกิจของภูฏานตองพ่ึงพิงอินเดียในอัตราสูงมาก โดยปจจุบันภูฏานใชระบบคาเงินคงที่ ตรึง
อัตราแลกเปลี่ยนไวที่ 1 นุลตรัม ตอ 1 รูปอินเดีย มูลคากระแสไฟฟาที่สงออกไปขายใหกับ
อินเดียมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 88 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของภูฏาน และมูลคาของสินคา
อุปโภคบริโภคที่นําเขาจากอินเดียก็มีสัดสวนใกลเคียงกัน คือประมาณรอยละ 82 ของมูลคาการ
นําเขาทั้งหมดในแตละป นอกจากนี้ อินเดียยังเปนผูปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา (soft loan) และ

                                                 
10 Bhutan Statistical Yearbook (2006). 
11 Asian Development Bank (2008), “Bhutan update”.  
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ผูใหอุดหนุนเพ่ือการกุศลรายใหญในภูฏาน ทั้งยังเปนแหลงสงแรงงานมีฝมือ (เชน ครู) และไร
ฝมือ (เชน แรงงานกอสราง) เขามาทํางานในภูฏานอีกดวย 

เม่ือคํานึงวาอัตราการพึ่งพิงอินเดียที่สูงมากเปนสาเหตุหลักที่ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของภูฏานยัง “ไมยั่งยืน” อยางแทจริง การสรางภาคธุรกิจเอกชนในประเทศที่มีความหลากหลาย
มากขึ้นเพ่ือใหประเทศพึ่งพาเศรษฐกิจของตัวเองไดจึงเปนเปาหมายสําคัญในนโยบาย “พัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน” ตามหลักการ GNH แตเปาหมายน้ีทําไดไมงายนัก เม่ือคํานึงวาภาค
เกษตรซึ่งสวนใหญยังทําแบบยังชีพ ไมใชการเพาะปลูกเพื่อสงออก ยังมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 21 
ใน GDP ป 2006 และการกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะถนนหนทาง ยังมีสัดสวนรอยละ 16 ใน GDP ในขณะที่อุตสาหกรรมบริการ ซ่ึงมีการ
ทองเที่ยวเปนองคประกอบหลัก ยังมีสัดสวนเพียงรอยละ 7 เทานั้นใน GDP ของปเดียวกัน12 ซ่ึง
สวนหนึ่งเปนผลจากการดําเนินนโยบายควบคุมอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยว
อยางเขมงวด เพ่ือมิใหสงผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมและอัตลักษณทางวัฒนธรรม สองเสา
หลักของหลักการ GNH 
 
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ในขณะที่นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของภูฏานกําลังเผชิญกับความทาทาย
ที่สอใหเห็นวายังไม “ยั่งยืน” เทาที่ควร และการจะพัฒนาใหยั่งยืนกวาเดิมดวยการสงเสริมภาค
ธุรกิจเอกชนในประเทศก็ยังตองใชเวลาอีกนานหลายป ความสําเร็จที่ผานมาของการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเสาหลักที่สองของหลักการ GNH ก็สะทอนใหเห็นวาเสาหลักตนนี้เปนเสา
หลักที่ “สําคัญที่สุด” ในกระบวนทัศนของภูฏาน  

กฎหมายสิ่งแวดลอมของภูฏานระบุวา จะตองมีพ้ืนที่ปาไมไมต่ํากวารอยละ 60 ของ
พ้ืนที่ทั้งประเทศ พ้ืนที่สงวน (รวมอุทยานแหงชาติ ปาสงวน และเขตรักษาพันธุสัตวปา) ไมต่ํา
กวารอยละ 25 และรัฐบาลไดประกาศแบนอุตสาหกรรมปาไมตั้งแต ค.ศ. 1976 ปจจุบันอนุญาต
ใหคนตัดไมไปสรางบานเรือนและอาคารเทานั้น แตตองขออนุญาตจากรัฐและตองปลูกตนไม
ชดเชย นโยบายอีกประการหนึ่งของรัฐบาลที่ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม คือมาตรการจํากัดจํานวน
นักทองเที่ยวทางออมดวยการเก็บภาษีทองเที่ยวแพงถึงคนละ 200 เหรียญสหรัฐตอวัน เพ่ือลด
ความเสี่ยงที่การทองเที่ยวจะทําลายสิ่งแวดลอม 

นโยบายรักษาสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดของรัฐบาลไดรับความรวมมือจากประชาชนเปน
อยางดี เน่ืองจากชาวภูฏานสวนใหญมีความรักและหวงแหนสิ่งแวดลอมจากพื้นฐานที่เปน
พุทธศาสนิกชนผูเครงครัด โดยเฉพาะในชนบทที่วัดยังเปนศูนยกลางของชุมชนและพระมี
บทบาทผูนําสูง เปนที่ยอมรับนับถือของชาวบาน 

ผลลัพธของการดําเนินนโยบายอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางเครงครัดและความรวมมือของ
ประชาชน ทําใหภูฏานมีสภาพแวดลอมที่สวยงามและคงความหลากหลายทางชีวภาพเปน

                                                 
12 Bhutan Statistical Yearbook (2006). 
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อันดับตนๆ ของโลก พ้ืนที่ปายังปกคลุมกวารอยละ 70 ของประเทศ แมจะมีการตัดถนนอยาง
ตอเน่ืองตั้งแตทศวรรษ 1960 สวนทางกับทิศทางการพัฒนาในประเทศสวนใหญที่การตัดถนน
มักนําไปสูการถดถอยของพื้นที่ปาไม ปจจุบัน World Wildlife Fund ประเมินวา ในเนื้อที่ 
47,000 ตารางกิโลเมตรของภูฏาน มีนกกวา 770 ชนิด พันธุพืชกวา 5,400 ชนิด13 ธนาคารโลก
ประเมินวา อัตราการตัดไมตอปของภูฏานอยูที่ประมาณรอยละ 4.5 ของอัตรายั่งยืนระยะยาว 
(long-term sustainable yield) เทานั้น 

อยางไรก็ตาม การใหความสําคัญตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมในระดับสูงอาจเพ่ิมแรงตึง
เครียดตอการพัฒนาประเทศในชวงตอไป ในขณะเดียวกัน ความพยายามที่จะรักษาอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมก็อาจสง “ผลกระทบยอนกลับเชิงลบ” (negative feedback) ในทางที่กระทําความ
เดือดรอนตอชนกลุมนอยในประเทศ เชน ชาวเนปาลอพยพ และกีดกันสิทธิเสรีภาพทาง
การเมืองในทางที่เปนอุปสรรคตอระบอบประชาธิปไตยของภูฏาน ดังจะอธิบายในหัวขอ “ปญหา
และความทาทาย” ตอไป 

 
การสงเสริมวัฒนธรรมประจําชาติ 

การสงเสริมวัฒนธรรมประจําชาติเปนเสาหลักของหลักการ GNH ที่ทําใหภูฏานไดรับ
การยกยองอยางแพรหลายวาสามารถรักษา “อัตลักษณทางวัฒนธรรมของแท” ไวไดโดยที่
วัฒนธรรมไมถูกลดทอนใหเหลือเพียงการจัดฉากโชวนักทองเที่ยว ดังที่เกิดขึ้นในประเทศกําลัง
พัฒนาจํานวนมาก เน้ือหาของนโยบายนี้มีจุดเริ่มตนในทศวรรษ 1980 เม่ือรัฐบาลริเร่ิมแคมเปญ 
“ชาติเดียว ชาติพันธุเดียว” (one nation, one people) เพ่ือดูดกลืนชนกลุมนอย เชน ชาวเนปาล
และชาวอินเดียอพยพ เขามาเปนสวนหนึ่งในสังคมกระแสหลักของภูฏาน แคมเปญนี้รวมถึงการ
ประกาศใชชุดจริยธรรมแบบจารีตเกาแกที่เรียกวา ดริกัม นัมซา (driglam namzha) ทั่วประเทศ 
การประกาศใชภาษาซองกา (Dzongka) ปนภาษาประจําชาติ การบังคับใหประชาชนทุกคนใส
ชุดประจําชาติ และการบังคับใหบานเรือนและอาคารทุกหลังใชสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม 

ในขณะเดียวกัน นโยบาย “สงเสริมวัฒนธรรมประจําชาติ” ของภูฏานก็มี “ดานมืด” ที่กีด
กันและกดขี่ชนกลุมนอยที่ไมไดสืบเชื้อสายมาจากทิเบตเหมือนกับชาวภูฏานสวนใหญ 
ยกตัวอยางเชน ในขณะเดียวกับที่ประกาศแคมเปญสงเสริมวัฒนธรรมประจําชาติ รัฐบาลภูฏาน
ก็ประกาศกฎหมายที่กีดกันโอกาสในการทํางานและรับการศึกษาของประชาชนที่ “ไมไดสืบเชื้อ
สายมาจากชาวภูฏานที่แทจริง” ทั้งยังพยายามขับไลชาวภูฏานเชื้อสายเนปาลที่อาศัยอยูทาง
ตอนใตของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลมองวาเขาเมืองอยางผิดกฎหมายถึงแมวาชนกลุมนอยเหลานี้จะ
อาศัยอยูในภูฏานมาแลวหลายชั่วอายุคน ผลที่เกิดขึ้นคือชาวภูฏานเชื้อสายเนปาลลุกฮือขึ้น
ตอตานอยางรุนแรง รัฐบาลตอบโตดวยการเนรเทศชนกลุมนอยเหลานี้ออกไปนอกประเทศ 
รวมทั้งผูที่มีความเห็นขัดแยงกับรัฐบาล ชนกลุมนอยนับแสนคนที่ถูกเนรเทศลงเอยดวยการ

                                                 
13 WWF Bhutan Programme, http://www.wwfbhutan.org.bt/wwfbhutanbackground.htm  
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อาศัยอยูในคายกักกันผูอพยพของสหประชาชาติในเนปาลในฐานะผูลี้ภัย อีกประมาณ 70,000 
คนอาศัยอยูในสหรัฐอเมริกาในฐานะผูลี้ภัยทางการเมืองเชนกัน  

ปจจุบัน ชาวภูฏานเชื้อสายเนปาลที่ลี้ภัยอยูในเนปาลหลายกลุมไดรวมตัวกันกอตั้งแนว
รวมชื่อ “The National Front For Democracy” (NFD) เคลื่อนไหวเรียกรองใหรัฐบาลปลอยตัว
นักโทษทางการเมือง และรณรงคเพื่อ “ประชาธิปไตยที่แทจริง” ในภูฏานอยางตอเน่ือง ในป 
2005 เม่ือภูฏานเผยแพรรางรัฐธรรมนูญฉบับแรก แกนนําของแนวรวม NFD ก็ใหสัมภาษณตอ
สถานีโทรทัศน BBC ของอังกฤษวา “ภูฏานไมมีวันมีประชาธิปไตยไดจนกวารัฐบาลจะยอมใหผู
ลี้ภัยเดินทางกลับประเทศ”14 

 
ธรรมาภิบาลที่ดี 

เสาหลักสุดทายในหลักการ GNH ของภูฏานคือ “ธรรมาภิบาลที่ดี” ซ่ึงเปนปจจัยที่ทวี
ความสําคัญขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในชวงเปลี่ยนผานระบอบการปกครองไปสูระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข ซ่ึงจําเปนตองมีระบบราชการที่เขมแข็งและ
สามารถกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีกลไกตรวจสอบดูแลที่ไดผล ใน
ประเด็นนี้ รัฐบาลจําเปนจะตองใชเงินลงทุนคอนขางมากในการจัดตั้งและทํานุบํารุงโครงสราง
เชิงสถาบันใหมๆ ที่จําเปนในระบอบประชาธิปไตย ไมวาจะเปนระบบราชการ สถาบันตุลาการ 
และองคกรอิสระอ่ืนๆ ปจจุบันรัฐบาลภูฏานอยูระหวางการพัฒนากรอบนโยบายและแนวทางการ
ใหเงินสนับสนุนองคกรบริหารสวนทองถิ่น ซ่ึงแบงเปน 20 เขต (Dzongkhag) ยอยลงไปถึง
ระดับ “บล็อก” (Gewog) แตละบล็อกประกอบดวยหมูบาน 4-5 หมูบาน แตละแหงมีลูกบาน
ประมาณ 20 ครัวเรือน ภูฏานจัดการเลือกตั้งระดับทองถิ่นตั้งแตป 2002) และขยับขยาย
สาธารณูปโภคพื้นฐานในชนบท ไมวาจะเปนถนนหนทาง โรงเรียน โรงพยาบาล และเครือขาย
การสื่อสาร ใหครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ 
 
ระดับความสําเร็จของนโยบาย GNH 

ภูฏานยังไมมีดัชนีชี้วัด GNH อยางเปนทางการ ปจจุบันรัฐบาลโดยศูนยศึกษาภูฏาน 
(Center of Bhutan Studies) อยูระหวางการออกแบบดัชนีดังกลาว โดยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลและสํารวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับองคประกอบตางๆ ที่สงผล
ตอ GNH ระหวางเดือนธันวาคม 2007 ถึงเดือนมีนาคม 2008 และจะนําผลการสํารวจมา
ประมวลและพัฒนาเปนดัชนีชี้วัดตอไป 

แบบสํารวจ GNH ของศูนยศึกษาภูฏานครอบคลุมทั้งขอมูลที่เปนอัตตวิสัย (subjective) 
ขึ้นอยูกับผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลที่เปนภววิสัย (objective) โดยมีขอบเขตกวางกวาดัชนี 
HDI ของ UNDP และดัชนีเกี่ยวกับความสุขอ่ืนๆ ที่พัฒนาในวงวิชาการตะวันตก โดยมี
องคประกอบ 9 สวน ไดแก 

                                                 
14 BBC, “Exiles attack Bhutan Constitution”, April,4 2005. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4410237.stm  



(รายงานฉบับสมบูรณกอนตีพิมพ โปรดอยานําไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวิจัย) 
 

31 

1. ความอยูดีมีสุขดานจิตใจ (Psychological well-being) 
2. ธรรมาภิบาลที่ดี (Good governance) 
3. การศึกษา (Education) 
4. สุขภาพ (Health) 
5. พลังของชุมชน (Community vitality) 
6. การใชเวลาและสมดุลในชีวิต (Time use and balance) 
7. วัฒนธรรม (Culture) 
8. ความหลากหลายและความยืดหยุนของระบบนิเวศ (Ecological diversity and 

resilience)  
9. มาตรฐานในการดํารงชีวิต (Living standard) 
 
ในดัชนีที่พยายามประเมินระดับความสุขหรือความอยูดีมีสุขของมนุษย ภูฏานมักจะ

ไดรับการจัดอันดับใหอยูในอันดับตนๆ ของโลก ยกตัวอยางเชน ใน Happy Planet Index (HPI) 
ที่กลาวถึงไปแลวกอนหนานี้ ภูฏานมี HPI สูงเปนอันดับที่ 13 จาก 178 ประเทศทั่วโลก และเปน
ประเทศในทวีปเอเชียเพียงประเทศเดียวที่ดัชนีประกอบของ HPI อยูในระดับ “ดี” สองในสามตัว 
คือระดับรอยเทาเชิงนิเวศและความพึงพอใจในชีวิต สวนสาเหตุหลักที่ดัชนีประกอบตัวที่สาม
ของภูฏานคือ “ความยืนยาวของอายุ” มีคาเฉลี่ยทั่วประเทศต่ํากวาคาเฉลี่ยของทั้งโลกเล็กนอย 
(64.7 ป เทียบกับ 65 ป) น้ัน สวนหนึ่งมาจากการที่ภูฏานยังเปนประเทศพัฒนาที่คอนขางใหม 
ประกอบกับการมีภูมิประเทศที่เต็มไปดวยภูเขาสูง (เชน ประชากรกวารอยละ 10 อาศัยอยูหาง
จากถนนที่ใกลที่สุดกวา 6 ชั่วโมงเดิน) ทําใหการใหบริการสาธารณสุขโดยรัฐทําไดอยาง
ยากลําบากและมีคาใชจายสูง 

การที่ชาวภูฏานมี “ความพึงพอใจในชีวิต” คอนขางสูง ทั้งๆ ที่รายไดตอหัวของ
ประชากรและดัชนีที่ชี้วัดระดับการพัฒนาอื่นๆ ใน Human Development Index (HDI) เชน 
อัตราการรูหนังสือ ยังอยูในระดับต่ํา (รอยละ 4715) อาจเปนเพราะหลายปจจัยที่สงผลเชิงบวกตอ 
“ความอยูดีมีสุข” ของชาวภูฏานอยูนอกเหนือการคํานวณดัชนีอยาง HDI หรือ HPI โดยเฉพาะ
โครงสรางสังคมในชนบทที่มีวัดเปนศูนยรวมจิตใจ ซ่ึงมีลักษณะชวยเหลือเกื้อกูลและสัมพันธโยง
ใยเปน “ตาขายสังคม” สําหรับชาวบาน ไมตางจากสังคมเกษตรในชนบทไทยสมัยกอน 
ยกตัวอยางเชน ชาวบานในชนบทภูฏานจํานวนมากยังใชระบบแลกเปลี่ยนสินคากับสินคา
โดยตรง (barter economy) และอาศัยความชวยเหลือจากเพ่ือนบานในการทํากิจกรรมตางๆ 
เชน ประเพณี “ลงแขก” มูลคาของกิจกรรมเหลานี้และมูลคาของสิ่งที่เปลี่ยนมือกันในระบบ
แลกเปลี่ยน (ซ่ึงนับเปน “free goods” หรือ “สินคาฟรี” ในกระบวนทัศนเสรีนิยมใหม) เปน
องคประกอบหลักของ “เศรษฐกิจนอกระบบ” ที่มีมูลคาและคุณคาตอประชาชนแตไมถูกรวมอยู
ในตัวเลข GDP และดังน้ันจึงไมอยูในตัวเลขรายไดตอหัวดวย 

                                                 
15 UNDP, Human Development Report: Bhutan (2007-2008). 
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นอกเหนือจากโครงสรางสังคมชนบทและศรัทธาในศาสนาพุทธ สองปจจัยสําคัญใน
ความพึงพอใจในชีวิตแตไมถูกวัดเปนตัวเลข ความพอเพียงในปจจัยสี่ของชาวภูฏานยังเปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่สําคัญ โดย UNDP ประเมินวา มีประชากรเพียงรอยละ 5.9 ที่ไมไดรับแคลอรี่ 2,214 
กิโลแคลอรี่ตอหัวตอวัน ซ่ึงเปน “ปริมาณแคลอรี่ขั้นต่ํา” ที่จําเปนตอการยังชีพในนิยามของ
สหประชาชาติ16 คาเฉลี่ยของภูฏานทั้งประเทศอยูที่ประมาณ 2,500 กิโลแคลอรี่ตอหัวตอวันโดย
เฉลี่ย ซ่ึงเปนอัตราที่สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศยากจนอื่นๆ ที่มีระดับรายไดตอหัวทัดเทียมกับ
ภูฏาน โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ชาวภูฏานสวนใหญมีเสื้อผาพอเพียง มีบานอยู และแทบไมมี
ใครไมมีที่ดินทํากิน แตละครอบครัวจะไดรับการจัดสรรที่ดินประมาณครอบครัวละ 10 ไรโดย
เฉลี่ย การมีที่ ดินทํากินอยางทั่วถึงของประชาชนเปนผลจากการปฏิรูปที่ ดินหลายครั้ง 
โดยเฉพาะในรัชกาลของพระเจาจิกมี ดอรจี วังชุก พระอัยกาของกษัตริยองคปจจุบัน ผูทรง
ประกาศเลิกทาส จัดสรรและแจกจายที่ดินที่ปฐมกษัตริยในราชวงศวังชุกทรงยึดมาจากเจาเมือง
และเจาของที่ดินรายใหญหลังสถาปนาราชวงศ ใหกับราษฎรทั่วประเทศ 
 
4. ปญหาและความทาทาย 

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่ถาโถมเขาสูประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะโลกาภิวัตนดาน
สิ่งแวดลอมที่นําโดยภาวะโลกรอน และการไหลบาของวัฒนธรรมตางประเทศผานสื่อตางๆ เชน 
โทรทัศนและอินเทอรเน็ต ทําใหภูฏานตองเผชิญกับความทาทายนานัปการที่นับวันจะมีแตทวี
ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได ลําพังถาภูฏานเลือกเจริญรอยตามแนวทางพัฒนาที่
มุงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจเปนหลักดังที่อุดมการณเสรีนิยมใหมสงเสริม การรับมือกับ
ความทาทายเหลานี้ก็เปนเรื่องยากพอดูอยูแลว ดังนั้น เม่ือคํานึงถึงความกลาหาญของภูฏานที่
ประกาศวาจะพัฒนาโดยยึด GNH เปนเปาหมาย ภูฏานก็อาจรับมือกับความทาทายทั้งหลาย
ไมไดเลยถาปราศจากความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งจากชาวภูฏานเองและบุคคลภายนอก 
โดยเฉพาะองคกรโลกบาลอยาง UNDP, World Wildlife Fund ตลอดจนนักพัฒนา นัก
เศรษฐศาสตร และนักจิตวิทยาทุกคนที่เห็นความบกพรองและอันตรายของโมเดลพัฒนาแบบ 
‘สําเร็จรูป’ ที่ตั้งอยูบนอุดมการณเสรีนิยมใหม 

นอกจากจะตองอาศัยความรวมมือและความสนับสนุนจากภายนอกแลว ความสําเร็จ
ของโมเดลพัฒนาแบบภูฏานยังขึ้นอยูกับความสามารถของรัฐบาลภูฏานเองในการดําเนิน
นโยบายพัฒนาแบบ “ยืดหยุน” มากกวาที่ผานมา ในทางที่เคารพตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยและใชนวัตกรรมตางๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือใหภูฏานสามารถรักษาสิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมไวไดโดยไมตองสูญเสียศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับชีวิต
ความเปนอยูของประชากร 

                                                 
16 UNDP, “MDGs Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger”, http://www.undp.org.bt/mdg/mdg_one.htm  
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ปญหาและความทาทายที่สําคัญของภูฏาน อาจแบงตามเสาหลักสี่ตนของหลักการ 
GNH ไดดังตอไปน้ี (ยกเวนประเด็นดานธรรมาภิบาลที่ดี ซ่ึงรัฐควรสงเสริมอยางตอเน่ืองอยูแลว
ไมวาโมเดลการพัฒนาจะเปนไปในทิศทางใด) 
 
ปญหาและความทาทายดานการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

ดังที่ไดอธิบายกอนหนานี้แลววา เศรษฐกิจของภูฏานกําลังเติบโตแบบไม “ยั่งยืน” 
เทาที่ควรในระยะยาว เน่ืองจากยังตองพ่ึงพิงอินเดียในอัตราที่สูงมาก ทั้งในดานการสงออก 
นําเขา และแรงงาน นอกจากนี้ รัฐบาลก็ยังตองพ่ึงพาเงินชวยเหลือจากตางประเทศกวารอยละ 
30 ตอป เพ่ือนําไปใชจายในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซ่ึง
ภูมิประเทศที่เต็มไปดวยภูเขาทําใหภูฏานมีตนทุนสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศกําลังพัฒนา 

สาเหตุหลักที่ทําใหรัฐบาลภูฏานยังตองพ่ึงพิงเงินตราตางประเทศในการพัฒนาประเทศ 
คือการที่ภาคเอกชนในประเทศยังไมเขมแข็ง ทําใหรัฐบาลมีฐานภาษีที่เล็กมาก ธุรกิจสวนใหญ
ยังเปนธุรกิจในครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็ก ซ่ึงเปนเพราะขอจํากัดหลายประการ เชน ประชากร
ในประเทศมีจํานวนนอย ภูมิประเทศเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจและการคาระหวาง
ประเทศ แรงงานที่มีการศึกษายังมีไมมาก และเงินออมในประเทศยังอยูในระดับต่ําเนื่องจาก
ประชากรสวนใหญยังดํารงชีพแบบพออยูพอกิน และประเทศเพิ่งมีสกุลเงินเปนของตัวเองและ
ระบบธนาคารในปลายทศวรรษ 1960 รัฐบาลจึงไมมีฐานเงินออมที่นํามาใชเพ่ือการพัฒนา
ประเทศได จําตองอาศัยเงินกูดอกเบี้ยต่ําหรือเงินใหเปลาจากประเทศพันธมิตรคืออินเดีย 
สถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian Development 
Bank หรือ ADB) และองคกรระหวางประเทศเชน UNDP สงผลใหการใชจายของภาครัฐยังมี
ขนาดใหญในระบอบเศรษฐกิจ คือคิดเปนมูลคากวารอยละ 34 ใน GDP 

อีกปจจัยหนึ่งที่อาจอธิบายวาเหตุใดการพัฒนาภาคธุรกิจเอกชนในภูฏานจึงเปนไปอยาง
เชื่องชาคือ ชาวภูฏานสวนใหญยังดํารงชีวิตอยางสันโดษตามหลักพุทธศาสนา และไมคุนเคยกับ
ความเสี่ยงที่นักธุรกิจจําเปนตองเผชิญ จนทําใหปราศจากความกระตือรือรนที่จะริเร่ิมธุรกิจ
ใหมๆ ทําใหเจาของธุรกิจจํานวนมากยังเปนชาวฮินดูหรือชาวภูฏานเชื้อสายอินเดียหรือเนปาลที่
ประกอบอาชีพคาขายมานานกวาคนภูฏาน 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมทองเที่ยวซึ่งเปนธุรกิจที่มีศักยภาพสูงสุดที่จะเปนตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ก็ยังมีสัดสวนเพียงรอยละ 7 ใน GDP เน่ืองจากถูกรัฐบาลกํากับดูแลอยางเครงครัด 
เพ่ือไมใหกระทบเปาหมายในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนั้นในอนาคต รัฐบาลอาจตองยอมผอน
ปรนกฎเกณฑบางประการเพื่อกระตุนการเติบโตของธุรกิจน้ีในทางที่ไมขัดตอหลักการ GNH  

อัตราการเติบโตของประชากรวัยทํางาน (หนุมสาวอายุนอยกวา 20 ป มีสัดสวนสูงถึง
รอยละ 40 ของประชากร) การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสูสังคมเมืองตามระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และระดับการศึกษาของคนรุนใหมที่ดีกวาเดิม ทําใหภูฏานตองสรางงานกวา 14,000 
ตําแหนงในแตละป แตเน่ืองจากภาคธุรกิจยังมีขนาดเล็กมากและเติบโตชากวาอุปทานของ
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แรงงานที่มีการศึกษา ประกอบกับขอเท็จจริงที่โรงไฟฟาพลังน้ําซึ่งเปนรายไดหลักของรัฐไม
จําเปนตองใชแรงงานมาก ทําใหรัฐบาลตองรับภาระการจางงานกวารอยละ 60 ของจํานวน
บัณฑิตที่จบปริญญาแตละป 

การเติบโตที่เชื่องชาของภาคธุรกิจในภูฏานที่ไมสามารถรองรับบัณฑิตจบใหมไดอยาง
ทันทวงที ประกอบกับอัตราการอพยพเขาภูฏานของแรงงานจากบังคลาเทศและอินเดีย 
โดยเฉพาะแรงงานในภาคกอสราง แรงงานตางชาติเหลานี้ยอมรับคาแรงถูกกวาชาวภูฏาน มี
ทักษะในการทํางานสูงกวา และทํางานใชแรงงานที่บัณฑิตจบใหมไมยินดีทํา ทําใหอัตราวางงาน
ของภูฏานเริ่มกอตัวเปนปญหาใหญ ปจจุบัน รัฐบาลภูฏานประเมินวามีแรงงานชาวอินเดียและ
บังคลาเทศกวา 50,000 คนในประเทศ 

ในสวนของนโยบายพัฒนาชนบท รัฐบาลภูฏานกําลังเนนการสงเสริมใหเกษตรกรปลูก
พืชที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมรายไดและยกระดับความเปนอยู เชน แอ็ปเปลและ
สม สงออกไปยังประเทศเพื่อนบานคืออินเดียและบังคลาเทศ เน่ืองจากนโยบายนี้เปนนโยบาย
คอนขางใหม จึงยังตองรอดูวารายไดจากการปลูกพืชเหลานี้จะทําใหชาวนาหลุดพนจากปลัก
ความจนอยางยั่งยืนไดจริงหรือไม 

ประเด็นสุดทายที่ควรกลาวถึงคือ ประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมักหนี
ไมพนปญหาชองวางรายไดระหวางคนรวยกับคนจน ภูฏานก็เชนกัน ไมวารัฐบาลจะพยายาม
เดิน ‘ทางสายกลาง’ เพียงใด ก็ยังตองเผชิญกับสถานการณที่แทบจะเรียกไดวาเปน ‘ผลพวง
ธรรมชาติ’ ของการพัฒนาประเทศ เพราะผูมีการศึกษายอมมีโอกาสหารายไดในระดับสูงกวา
ชาวนาหลายเทา ปจจุบันรายไดตอหัวของประชากรในเมือง สูงกวาระดับรายไดในชนบทแลว
อยางนอยสองเทา และมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นตอไปในอนาคต 
 
ปญหาและความทาทายดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

เน่ืองจากการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดลอมอยางนอย
บางสวนเปนผลพวงที่หลีกเลี่ยงไมไดของการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของภูฏาน ซ่ึงเปนหนึ่งใน “สี่เสาหลัก” ของหลักการ GNH จึงตองเผชิญกับความทาทายจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงจําตองตัดไมทําลายปาในการสรางเมือง สถานที่ประกอบการ ฯลฯ 
นอกเหนือจากการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําใหมๆ ซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมคอนขางมาก นอกจากนี้ การเติบโตของสังคมเมืองยังกอใหเกิดปญหามลภาวะและ
ขยะอุตสาหกรรมที่จําเปนจะตองไดรับการควบคุมดูแล ปจจุบันรัฐบาลไดกั้นที่โลงแปลงหนึ่งนอก
เมืองหลวงใหเปนที่ทิ้งขยะ ตอนแรกคาดวาจะใชเวลา 15 ปถึงจะเต็ม แตตอนน้ีมีขยะเต็มพ้ืนที่
ไปแลวกวาหนึ่งในสาม  

นอกจากภูฏานจะตองเผชิญกับความทาทายจากการพัฒนาภายในประเทศ ก็ยังตอง
เตรียมรับมือกับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุม โดยเฉพาะผลพวงจาก
ภาวะโลกรอน โดยรายงานพัฒนามนุษยประจําป 2007-2008 ของสหประชาชาติระบุวา ถาอัตรา
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การปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนตนเหตุสําคัญของโลกรอนยังดําเนินตอไปในอัตราเดียวกันกับ
ปจจุบัน ธารน้ําแข็งในเทือกเขาหิมาลัยหลายแหงจะละลายจนไมมีเหลือในอีกไมเกิน 28 ป
ขางหนา เน่ืองจากธารน้ําแข็งเหลานี้เปนแหลงกําเนิดแมนํ้าในภูฏานซึ่งอยูทางตอนใตของ
เทือกเขาหิมาลัย และแมนํ้าในภูฏานก็เปนแหลงพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา ซ่ึงเปนแหลง
รายไดหลักของประเทศ แนวโนมดังกลาวจึงเปนเรื่องที่นาวิตกสําหรับภูฏาน และทําใหความ
จําเปนที่จะขยับขยายฐานเศรษฐกิจของประเทศใหกวางมากขึ้นและลดการพึ่งพิงอินเดีย ทวี
ความเรงดวนมากกวาเดิม 

นาโด รินเชน (Nado Rinchen) ปลัดกระทรวงสิ่งแวดลอมของภูฏานกลาววา ธาร
นํ้าแข็งในภูฏานเองก็กําลังละลาย กลายเปนทะเลสาบซึ่งมีระดับนํ้าสูงขึ้นเรื่อยๆ จนสุมเสี่ยงตอ
การ ‘แตก’ ออกเปนน้ําปาไหลหลากทวมบานเรือนคน ปจจุบันภูฏานมีทะเลสาบที่เกิดจากธาร
นํ้าแข็งกวา 2,600 แหง ในจํานวนนี้ งานวิจัยลาสุดของรัฐบาลระบุวา 26 แหง ‘อาจเปนอันตราย’ 
นอกจากนี้ ในชวงหาประหวาง 2002-2007 อุณหภูมิเฉลี่ยในภูฏานปรับตัวสูงขึ้นกวาสององศา 
สงผลใหฝนตกชาลงกวาเดิม สงผลเสียและเพิ่มความเสี่ยงในการเพาะปลูกของเกษตรกร17 

 
ปญหาและความทาทายดานการสงเสริมวัฒนธรรมประจําชาต ิ

ดังที่ไดกลาวไปกอนหนานี้แลววา นโยบายสงเสริมวัฒนธรรมประจําชาติของภูฏานที่
ดําเนินการอยางเครงครัด มีสวนกอใหเกิดความตึงเครียดภายในประเทศ ถึงแมวาจะชวย
สรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนตอผูมาเยือน โดยเฉพาะความตึงเครียดระหวางชาว
ภูฏานสวนใหญที่มีเชื้อสายทิเบต กับชาวภูฏานเชื้อสายอินเดีย เนปาล และบังคลาเทศซึ่งยาย
เขามาอาศัยอยูในภูฏานจากประเทศเพื่อนบาน นับถือศาสนาฮินดูหรืออิสลามเปนหลัก ไมใช
ศาสนาพุทธเหมือนชาวภูฏานสวนใหญ ทั้งยังมีประเพณี วัฒนธรรม และภาษาเปนของตนเอง
 มาตรการปราบปรามและขับไลชาวภูฏานเชื้อสายเนปาลออกจากประเทศในทศวรรษ 
1990 ทําใหมีผูลี้ภัยนับแสนคนในคายผูอพยพของสหประชาชาติในเนปาลสืบมาจนปจจุบัน และ
ทําใหนโยบาย “สงเสริมวัฒนธรรมประจําชาติ” ของรัฐบาลดูจะเปนนโยบาย ‘เผด็จการทาง
วัฒนธรรม’ (cultural fascism) ในทางปฏิบัติ ที่แข็งกราวและไมเอ้ืออํานวยตอการเสริมสราง
ความรูและความเขาใจระหวางชาติพันธุ ซ่ึงนับวันจะย่ิงทวีความสําคัญขึ้น เพราะความตองการ
แรงงานทําใหมีชาวอินเดีย บังคลาเทศ และเนปาลเดินทางมาทํางานในภูฏานมากขึ้นเรื่อยๆ จน
ปจจุบันมีแรงงานตางชาติกวา 50,000 คน คิดเปนรอยละ 7.4 ของประชากรทั้งประเทศ  

นอกจากนี้ การเปลี่ยนผานไปสูระบอบประชาธิปไตยของภูฏาน ซ่ึงจะมีรัฐบาลและ
รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 2008 จะยิ่งเพ่ิมแรงกดดันใหรัฐบาลภูฏาน 
ยอมโอนออนผอนปรนตอความคิดเห็นที่แตกตางของชนกลุมนอย และเปดโอกาสใหพวกเขาได
เขามามีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงขอเรียกรองของชาวภูฏานสวนนอยน้ันเปนขอเรียกรองที่มี

                                                 
17 Kuensel Online, “Bhutan under fire from global warming”, 
http://www.kuenselonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=9511  
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ความชอบธรรม และสมควรที่รัฐบาลภูฏานจะตองใสใจที่จะแกไข เพราะ “ความสุข” ในหลักการ 
GNH ควรเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความยุติธรรม ภาวะที่ชาวภูฏานสวนใหญมีความสุขแตชนกลุม
นอยนับแสนคนตองทนทุกขทรมานอยางตอเน่ืองจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลงได ยอมไมใชภาวะ
ที่พึงปรารถนาในสังคมประชาธิปไตย 

นอกจากภูฏานจะตองปรับแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมใหยืดหยุนและครอบคลุมมากกวา
การตีความวัฒนธรรมแบบคับแคบวาหมายถึง ‘วัฒนธรรมทางการ’ หรือ ‘พิธีกรรมทางศาสนา
ด้ังเดิม’ เพียงอยางเดียว รัฐบาลภูฏานก็ควรปรับเปลี่ยนนโยบายดานวัฒนธรรมใหสอดคลองกับ
กระแสโลกาภิวัตนดานวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกที่ไหลบาเขาประเทศ
อยางรวดเร็วผานสื่อตางๆ หลังป 1999 ซ่ึงเปนปที่รัฐบาลอนุญาตใหประชาชนติดตั้งโทรทัศน ใช
โทรศัพทมือถือ และเขาอินเทอรเน็ตไดเปนครั้งแรก ปจจุบัน ผูสังเกตการณหลายฝายเริ่มมอง
แลววา กระแสโลกาภิวัตนดานวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมบริโภคนิยมของสังคมตะวันตก 
เปนตัวการหลักที่สงผลใหอัตราการติดยา อาชญากรรม และพฤติกรรมไมพึงประสงคตางๆ เพ่ิม
สูงขึ้นในหมูวัยรุน ทั้งๆ ที่พฤติกรรมเหลานี้อาจมีสาเหตุอ่ืนๆ ที่อธิบายไดดีกวา เชน อัตราการ
วางงาน ความเหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางชนชั้นนําผูมีการศึกษากับประชาชนที่เผชิญกับชวง
เปลี่ยนผานจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง และชองวางในการสื่อสารหลักธรรมในพุทธศาสนา 
ระหวางพระซึ่งยังสอนศาสนาตามประเพณีด้ังเดิม กับคนรุนใหมที่หางเหินจากวัดมากขึ้นเรื่อยๆ 
ทั้งทางรางกายและจิตใจ 
 
สรุป 
 ถึงแมวาจะเริ่มออกเดินทางบนถนนแหงการพัฒนาไปสู ‘ความเปนสมัยใหม’ ไดไมถึง
ครึ่งศตวรรษ และตองเผชิญกับอุปสรรคและความทาทายมากมาย ความยึดม่ันในหลักการ GNH 
ของภูฏานในการพัฒนาประเทศ ก็กําลังกอใหเกิดผลอันเปนรูปธรรมที่นาชื่นชมและนาศึกษา
อยางยิ่ง โดยเฉพาะในแงที่ประสบการณการพัฒนาของภูฏาน สามารถใชเปนกระจกสะทอน
ขอจํากัดและขอบกพรองของอุดมการณเสรีนิยมใหมที่มุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงมิติ
เดียว โดยไมสนใจมิติอ่ืนๆ ที่สําคัญตอความอยูดีมีสุขของประชาชนไมยิ่งหยอนไปกวากัน 
โดยเฉพาะมิติดานสิ่งแวดลอม ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน และศรัทธาในศาสนา ซ่ึง
ลวนเปนปจจัยที่ทุกประเทศอาจตองสูญเสียจนยากแกการฟนฟูหรือไมสามารถฟนฟูกลับคืนมา
ไดอีก เน่ืองจากไมเคยคํานึงถึง ‘คุณภาพ’ หรือ ‘ความยั่งยืน’ ของนโยบายพัฒนาตั้งแตแรก 

ในฐานะที่ภูฏานเปนประเทศกําลังพัฒนาคอนขางใหมที่ปจจัยเหลานี้ยังไมถูกกระทบจน
สายเกินแก ความพยายามของภูฏานจึงสมควรไดรับการสนับสนุนจากประชาคมโลก โดยเฉพาะ
ในสถานการณปจจุบันที่ภูฏานตองเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน และความทาทายใหญๆ 
มากมาย ไมวาจะเปนอัตราการพึ่งพิงตางชาติที่ยังอยูในระดับสูงและกระจุกตัว, ความ ‘แคบ’ 
ของฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ, ความตึงเครียดระหวางเปาหมายอนุรักษสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ, ความตึงเครียดระหวางชาวภูฏานสวนใหญและชาวภูฏานเชื้อสายอินเดีย
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และเนปาล ซ่ึงเรียกรองใหรัฐบาลขยับขยายขอบเขตของประชาธิปไตยใหพวกเขาไดมีสวนรวม
ทางการเมืองอยางที่ควรจะเปน, และกระแสโลกาภิวัตนดานวัฒนธรรมที่ผลักดันใหภูฏานตอง
ทบทวนนโยบายที่จะอนุรักษอัตลักษณทางวัฒนธรรมในลักษณะ ‘ตายตัว’ เชนในอดีต 

ประสบการณและแนวคิดเรื่อง GNH ของภูฏานชี้ใหเราเห็นวา ‘ความสุข’ สามารถใช
เปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศไดโดยไมตองสูญเสียประโยชนของระบบตลาด ถึงแมวาการ
ยึดม่ันในเปาหมายนี้จะแปลวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจไมสูงเทากับในประเทศที่มุงเนน
การเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว การเติบโตแบบแรกก็นาจะมี ‘คุณภาพ’ ดีกวา เพราะทํา
ใหประชาชนมีความอยูดีมีสุขมากกวา และดังนั้นจึงนาจะ ‘ยั่งยืน’ กวาการเติบโตแบบหลัง อันที่
จริง นักเศรษฐศาสตรหลายคนในอดีตเคยเสนอวารัฐบาลควรใหความสําคัญกับการลงทุนใน
โครงการตางๆ นอกเหนือจากการสงเสริมการแขงขันในระบบตลาด เชน ดีเนอร และ โออิชิ 
(Diener และ Oishi, 2000) และกอนหนานั้นกัลเบรธ (Galbraith, 1984) เสนอวาการเพิ่มเม็ด
เงินลงทุนใน “บริการสาธารณะ” เชน สวนสาธารณะ และโรงพยาบาล เปนวิธีเพ่ิมความสุขเฉลี่ย
ของประชากรที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ ไซตอฟสกี (Scitovsky, 1992) และ เลน (Lane, 2000) 
เสนอวาระดับการศึกษาและเวลาพักผอนที่คนใชอยูกับเพ่ือนฝูงและครอบครัว เปนปจจัยที่เพ่ิม
ระดับความสุขของมนุษยไดดีที่สุด ในขณะที่การซื้อสินคาอุปโภคบริโภคมีแนวโนมที่จะทําใหคน
มีความสุขเพียงชั่วครูยาม แตแทบไมสงผลอะไรเลยตอระดับความสุขของคนผูน้ันในระยะยาว 
(Hagerty และ Veenhoven, 2003) 

ไมตองสงสัยวางานวิจัยและคนควาของนักเศรษฐศาสตรความสุข นักจิตวิทยา และนัก
สังคมวิทยาจะชวยเพ่ิมเติมและปรับปรุงองคความรูของเราเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่สงผลตอ
ความสุขและความอยูดีมีสุข ใหชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้นในอนาคต และผลการวิจัยก็สรุปแนชัด
วา ความเจริญทางเศรษฐกิจในระดับที่เกินความตองการพื้นฐาน เปน “พ้ืนฐาน” ที่จําเปนตอ
ความสุขของประชากร แตถาจะมีสิ่งใดที่ประสบการณของภูฏานและงานวิจัยพิสูจนใหเห็น คือ
ขอเท็จจริงที่วาผูกําหนดนโยบายไมอาจละเลย ‘ความสุข’ ของประชาชน หรือมองวาความเจริญ
ทางเศรษฐกิจทําใหประชาชนมีความสุข ‘โดยอัตโนมัติ’ โดยไมตองสนใจปจจัยอ่ืนๆ ไดอีกตอไป 

นโยบายพัฒนาของภูฏานภายใตหลักการ GNH สอดคลองกับแนวคดิเรื่อง ‘ระบอบ
เศรษฐกิจแบบผสม’ (mixed economy) และแนวคิดเรือ่ง ‘การพัฒนาอยางยั่งยืน’ ซ่ึงตั้งอยูบน
ความเชื่อทีว่า ระบบตลาดสามารถทําหลายสิ่งหลายอยางไดดี แตไมใชทุกอยาง โดยเฉพาะการ
ผลิตและจัดสรรปจจัยนอกเศรษฐกิจที่สงผลตอระดับความอยูดีมีสุขของประชาชน และสงผลตอ
ความยั่งยืนของระบอบเศรษฐกิจเอง การสงเสริมปจจัยเหลานี้จําตองอาศัยความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคธรุกิจ และภาคประชาชน ในการรวมกันกําหนดเปาหมายของ “การพฒันาประเทศ” 
เสียใหม ใหสะทอนความตองการของมนุษยมากขึ้น มีความเหมาะสมตอสภาพสังคม และเอ้ือ
อาทรตอผูยากไรมากขึ้น หลังจากที่นโยบายพัฒนาของประเทศสวนใหญถูกครอบงําโดย
อุดมการณเสรีนิยมใหมที่มองเห็นแตความสําคัญของตลาดและมูลคาที่เปนตวัเงินเทานั้นตลอด
ระยะเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา. 
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บทที่ 2: บทบาทของอิสลามในการพัฒนา (Role of Islam in Development) 
 

ถึงแมวาศาสนาอิสลามจะเปนศาสนาที่มีผูนับถือมากถึง 1,400 ลานคนทั่วโลก แต
ปจจุบันอาจเปนศาสนาที่มีคนเขาใจผิดมากที่สุด เน่ืองจากถูกผูกอการรายคลั่งศาสนาหัวรุนแรง
หลายกลุม รวมทั้ง “นักอิสลามนิยม” (Islamists) หลายคนที่หัวไมรุนแรงเทาแตมีอคติ บิดเบือน
คําสอนเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการกระทําอันโหดเห้ียมหรือแนวคิดของตนเอง  

หน่ึงในขอกลาวหาของนักประวัติศาสตรและนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมใหมหลายคนคือ 
อิสลามเปน “อุปสรรค” สําคัญที่กีดขวางการพัฒนาของประเทศมุสลิม (หมายถึงประเทศที่มี
ประชากรกวากึ่งหน่ึงนับถือศาสนาอิสลาม) ทําใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตชาและทําใหสังคมลาหลงั 
นักคิดเหลานี้มักมองวา โลกทัศนของอิสลามสนับสนุนทัศนคติและระบบคุณคาที่ใหความสําคัญ
นอยมากกับความรับผิดชอบและผลงานสวนบุคคล ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หรือความอยูดี
มีสุขทางวัตถุ (material well-being) ชาวมุสลิมใหความสําคัญตอชีวิตใน “โลกหนา” หลังความ
ตายมากกวา ความเชื่อเชนน้ีนําไปสูทัศนคติแบบกมหนายอมรับในชะตากรรม ซ่ึงเปนอุปสรรค
สําคัญที่ขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ขอกลาวหาของผูที่เชื่อม่ันในอุดมการณเสรีนิยมใหม ซ่ึงหลายคนในจํานวนนั้นเปนพวก 
“สายเหยี่ยว” ที่สนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศแบบแข็งกราวของรัฐบาลอเมริกัน
ภายใตการนําของจอรจ บุช ผูลูก มักถูกกระพือโดยสื่อกระแสหลัก และไดรับความนิยมและ
ความเชื่อถือจากสาธารณชนคอนขางงายในสถานการณหลังโศกนาฏกรรม 9/11 ที่โลกยังตกอยู
ในภาวะหวาดกลัวกลุมผูกอการรายหัวรุนแรงชาวมุสลิม และความหวาดกลัวน้ันก็มักจะแปร
เปลี่ยนเปนการแบงเขาแบงเราและความเกลียดชังแบบไรเหตุผลไดงาย นอกจากนี้ นักคิดเสรี
นิยมใหมจํานวนมากยังใชวิธี “มักงาย” ในการ “เหมารวม” ประเทศมุสลิมทั่วโลกวา “เหมือนกัน” 
ทั้งในแงระบอบการเมือง ระดับความเจริญทางเศรษฐกิจ และคานิยมของประชาชน เชนใน
หนังสือขายดีเรื่อง What Went Wrong? โดย เบอรนารด ลูอิส (Bernard Lewis) นัก
ประวัติศาสตรชาวอเมริกัน ทั้งๆ ที่ “โลกมุสลิม” มีความหลากหลายในมิติเหลานั้นไมแพกลุม
ประเทศอ่ืนๆ ในโลกที่ถูกตีกรอบจัดกลุมตามวาทกรรมกระแสหลัก เชน โลกตะวันตก ฯลฯ 
 

แผนภาพที่ 5: สัดสวนประชากรทีเ่ปนมุสลิมในแตละประเทศ 

 
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Muslim_distribution.png  
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1. ปรัชญาและเบื้องหลัง 
 กรอบความคิดเกี่ยวกับระบอบเศรษฐกิจอิสลามและระบบการเงินอิสลามมีรากฐานมา
จากชุดกฎเกณฑ หลักคําสอน และจารีตที่เรียกรวมๆ วา “ชารีอะฮ” (Sharia) ซ่ึงเปน “ชุด
กฎหมายสูงสุด” ในศาสนาอิสลามที่มีเน้ือหาครอบคลุมทั้งทางโลกยและทางธรรม ไมวาจะเปน
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง จุดเริ่มตนของชารีอะฮมาจากตัวบทในคัมภีรอัลกุรอาน 
ผานการขยายความและตีความโดยผูนําทางศาสนาและนักวิชาการอิสลามอยางตอเน่ือง โดยใช
วิธีนิรนัย (Qiyas) และเสียงขางมากในการลงประชามติ (Ijma’) ในกรณีที่มีผูตีความแตกตางกัน 

เปาหมายหลักของชาริอะฮ (Sharia) คือ “การสงเสริมความอยูดีมีสุขของมนุษยชาติ ซ่ึง
หมายถึงการพิทักษรักษาศรัทธาในศาสนา (din), สุขภาพรางกาย (nafs), สติปญญา (aql), คน
รุนหลัง (nasl) และความมั่งคั่ง (maal)” ดวยการใชปญญาธรรม เมตตาธรรม และความยุติธรรม 
ชาริอะฮบอกวา มนุษยจะตองมีความเขมแข็งทั้งดานวัตถุและดานจิตวิญญาณหรือศีลธรรม น่ัน
หมายความวา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มุงเนนการตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐาน
และหลีกเลี่ยงการใชจายที่สิ้นเปลือง เปนมาตรการที่จําเปนตอการบรรลุความอยูดีมีสุข18 
 ผลจากการ “อาน” ชาริอะฮเพียงเบื้องตนเทานี้ก็ชัดเจนแลววา หลักคําสอนอิสลามมิได
ตอตานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพราะมองความมั่งคั่ง (maal) วาเปนสวนหนึ่งของ “ความอยูดี
มีสุข” ของมนุษย สวนการกําหนดใหพิทักษรักษา “สติปญญา” น้ันมีนัยยะวา ชุมชนจะตองมี
ศักยภาพในการตอตานอิทธิพลที่เปนพิษจากภายนอก และยึดม่ันในประเพณีหรือวัฒนธรรมอัน
ดีงามที่ยังเปนประโยชนตอสังคมทามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังย้ําเตือนวา ระดับ
การศึกษา การคนควาวิจัย และการวิเคราะหที่ใชเหตุผลอยางเครงครัด ลวนเปนสิ่งจําเปนตอ
การพัฒนาสติปญญาของสังคม 

องคประกอบสุดทายในนิยาม “ความอยูดีมีสุข” ของชาริอะฮ ที่ระบุใหคนรุนปจจุบัน
ปกปอง “คนรุนหลัง” น้ัน หมายความวาคนรุนปจจุบันตองประพฤติตนในทางที่คํานึงถึงความ
ยุติธรรมตอคนรุนหลัง ไมวาจะดวยการกระจายรายไดระหวางรุน (เชน มรดก) การเผื่อแผความ
เจริญทางเศรษฐกิจ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม คัมภีรอัลกุร- 
อานมีตัวอยางมากมายที่แสดงใหเห็นการยึดม่ันในเปาหมายนี้ เชน ศาสดาโมฮัมหมัดสั่งหาม
ไมใหคนตัดตนไมรอบเมืองเมดินาห 

การที่เน้ือหาหลายตอนในคัมภีรอัลกุรอานตอกย้ําประเด็นเรื่อง “ความพอประมาณ” และ 
“ความสมดุล” ในการแสวงหาความสุขทางโลก เปนหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันวาแนวคิดเรื่อง “การ
พัฒนาอยางยั่งยืน” น้ันสอดคลองกับหลักศาสนาอิสลาม นักวิชาการอิสลามหลายคนเชื่อม่ันวา 
ถาประเทศที่ประกาศวาเปน “ประเทศมุสลิม” ยึดม่ันในหลักคําสอนอยางแทจริง ประเทศ
เหลานั้นก็อาจประสบความสําเร็จในการประกาศตอเพ่ือนรวมโลกวา ทุกประเทศจําเปนตอง

                                                 
18 Hasan, Zubair (2006), “Sustainable development from an Islamic Perspective: meaning implications and policy concerns”. 
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สรางระบอบเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน สังคมที่ดีกวาเดิม และโลกที่คูควรแกการใชชีวิตสําหรับคน
รุนนี้และรุนหลังที่ยังไมเกิด19 

“ความลาหลัง” ทางเศรษฐกิจของโลกมุสลิมโดยรวมในชวงสองศตวรรษที่ผานมาเปน
ขอเท็จจริงที่ปฏิเสธไมได โดยเฉพาะเมื่อคํานึงถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศในทวีป
อาหรับเพียงทวีปเดียว ซ่ึงเปนทวีปที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยูหนาแนนที่สุด เปรียบเทียบกับอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกโดยรวม เชน สัดสวน GDP ตอหัวในประเทศอาหรับ 8 
ประเทศตอคาเฉลี่ยของโลกปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง จากรอยละ 40.7 ของคาเฉลี่ย GDP ตอ
หัวของทั้งโลกในป 1820 เหลือเพียงรอยละ 16.9 เทานั้นในป 2006 ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 

 นอกจากนี้ สัดสวน GDP ตอหัวของประเทศอาหรับทั้งหมด 17 ประเทศตอคาเฉลี่ยโลก
ในปเดียวกัน ก็เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 65.6 ในป 1950 เปนรอยละ 94.9 (แสดงวาประชากรอาหรับ
โดยเฉลี่ยมีรายไดเกือบเทาคาเฉลี่ยโลก) ในป 1980 ซ่ึงเปนปที่ประเทศในกลุมสมาชิกโอเปค 
ไดรับอานิสงสจากราคาน้ํามันที่พุงขึ้นสูงสุดในปเดียวกันหลังเกิดวิกฤตน้ํามันโอเปคในป 1973 
แตหลังจากนั้นก็ลดต่ําลงอยางตอเน่ือง จนเหลือเพียงรอยละ 66.5 ของคาเฉลี่ยโลกในป 2006 
ซ่ึงสูงกวาระดับของป 1950 เพียงเล็กนอยเทานั้น20 

 
แผนภาพที่ 6: สัดสวน GDP ตอหัวในประเทศอาหรบั 8 ประเทศ (จอรแดน, อิรัก, ซีเรีย, 

เลบานอน, ปาเลสไตน, อียิปต, ตูนิเซีย, โมร็อกโก) ตอคาเฉล่ียโลก, 1820-2006 

 
ที่มา: A. Illarionov, “What is to be blamed for economic stagnation in Arab world?” 

 
โวลเกอร เนียนเฮาส (Volker Nienhaus, 2006) สรุปขอโตแยงเกี่ยวกับบทบาทและ

อิทธิพลของอิสลามในระบอบเศรษฐกิจวา มีรากมาจากความลาหลังทางเศรษฐกิจของประเทศใน
โลกมุสลิมตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 ในโลกตะวันตก ความลาหลัง
ดังกลาวมักถูกอธิบายดวยวาทกรรมชุดใดชุดหนึ่งในคําอธิบายสองชุดหลัก กลาวคือ คําอธิบาย
ชุดแรกมองวา ปจจัยทางทัศนคติและความเชื่อที่มีรากมาจากโลกทัศนแบบอิสลาม เปนสาเหตุ
                                                 
19 Hasan, Zubair (2006), “Sustainable development from an Islamic Perspective: meaning implications and policy concerns”. 
20 A. Illarionov (2007), “What is to be blamed for economic stagnation in Arab world?”, Second Economic Freedom of the Arab 
World Conference, Jordan, November 23, 2007. 
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หลักของพฤติกรรมที่กีดขวางความเจริญทางเศรษฐกิจ ในขณะที่คําอธิบายชุดที่สองมองวา 
ปจจัยเชิงสถาบันและความบกพรองเชิงสถาบันเปนสาเหตุสําคัญของความลาหลังทางเศรษฐกิจ
ในโลกมุสลิม 

ขอถกเถียงเกี่ยวกับคําอธิบายชุดแรกจะสรุปในหัวขอ “ขอถกเถียงทางปรัชญา” และขอ
ถกเถียงเกี่ยวกับคําอธิบายชุดที่สองจะสรุปในหัวขอ “ประสบการณพัฒนาของประเทศมุสลิม” ใน
ลําดับตอไป 

 
2. ขอถกเถียงทางปรัชญา 

นักเศรษฐศาสตรหลายคนมองวา โลกทัศนของอิสลามสงเสริมทัศนคติและระบบคุณ
คาที่ไมใหความสําคัญตอผลงานและความรับผิดชอบของปจเจกชน ทั้งยังไมสนใจเรื่อง
ความสําเร็จทางวัตถุ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของระบอบเศรษฐกิจ เน่ืองจากชาวมุสลิม
สนใจ “ชีวิตในโลกหนา” มากกวา ทําใหมีทัศนคติกมหนายอมรับในโชคชะตา ไมขวนขวาย
ทํางานเทาที่ควร และทัศนคติน้ีก็เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เนียนเฮาสเสนอวา ถึงแมวาสังคมมุสลิมโดยรวมในบางประเทศอาจมีทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ตรงกับมุมมองดังกลาว ก็มิไดแปลวาอิสลามเปนสาเหตุของทัศนคติและพฤติกรรม
ดังกลาว เพราะสาเหตุที่แทจริงอาจมาจากปจจัยอ่ืนๆ เชน ทัศนคติเหลานี้อาจเปนผลพวงจาก
ประสบการณของประชาชนหลายชั่วอายุคนที่เรียนรูวา พวกเขาไมมีวันไดรับผลตอบแทนจาก
การทํางานหนักในระบอบที่มีลักษณะเปนเผด็จการและเศรษฐกิจถูกครอบงําโดยชนชั้นนํา 
ตรงกันขาม วรรณกรรมวิจัยที่ศึกษาหลักอิสลามที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรและธุรกิจ ลวนลง
ความเห็นวา อิสลามสงเสริมทัศนคติและแนวคิดที่ใกลเคียงอยางยิ่งกับระบอบที่เราเรียกวา 
“ระบอบเศรษฐกิจตลาดเพื่อสังคม” (social market economy) ซ่ึง “เศรษฐกิจในอุดมคติ” ตาม
หลักอิสลามมีองคประกอบหลักๆ ดังตอไปน้ี 

• มนุษยทุกคนมีหนาที่ทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพ 
• พระอัลเลาะหเปนเจาของสุดทายของสรรพสิ่งทุกอยางบนโลก มนุษยมีสิทธิใช

ทรัพยากรธรรมชาติ แตไมมีสิทธิใชอยางสิ้นเปลืองหรือทําลาย มนุษยจะมีกรรมสิทธิ์
สวนบุคคลในปจจัยการผลิตก็ได แตตองไมใชปจจัยการผลิตเหลานั้นในทางมิชอบ 

• มนุษยควรแสวงหาความมั่งคั่งอยางชอบธรรมไดดวยการทํางานหนักและรับมรดก
ตกทอด แตไมควรใชความมั่งคั่งน้ันไปเพ่ือการบริโภคอยางฟุมเฟอยหรือสิ้นเปลือง 
การใชความมั่งคั่งไปชวยเหลือสังคมเปนสิ่งที่ควรสนับสนุน (และใครที่ทําเชนนั้นก็
จะไดรับผลตอบแทนในโลกหนา) 

• สังคมมีหนาที่ดูแลคนจนและคนดอยโอกาส หนาที่ดังกลาวถูกกําหนดเปนสถาบัน 
(institutionalized) ในระบบที่เรียกวา ซากาต (zakat ซ่ึงผูรูบางทานแปลวา “ภาษี
เพ่ือการกุศล”) หมายถึงภาษีรอยละ 2.5 ในสินทรัพย และรอยละ 5 หรือ 10 ใน
สินคาเกษตร ที่กันไวใชทํากิจกรรมเพื่อสังคมตามขอบเขตที่ศาสดาโมฮัมหมัด
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กําหนด และขยายความโดยผูนําทางศาสนายุคแรกๆ ถึงแมวาในความเปนจริง 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ ซากาต ยังไมสูงเทากับที่นักอิสลามนิยม
หลายคนใชกลาวอางวาเปน ซากาต เปน “ประกันสังคม” ของสังคมอิสลาม ดวย
เหตุผลหลักๆ สามขอคือ ขอจํากัดของประเภทสินทรัพยที่เก็บ ซากาต, พฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการจาย ซากาต ซ่ึงทํากันอยางแพรหลาย และความไรประสิทธิภาพของ
ระบบจัดเก็บเงินดังกลาว21 

• ราคาในการทําธุรกรรมตางๆ ตองเปนราคาที่ “ยุติธรรม” หมายความวาเปนผลลัพธ
ของตลาดที่มีการแขงขันอยางเสรีจริงๆ การผูกขาดและกักตุนสินคานําไปสูการฉวย
โอกาสเอาเปรียบผูอ่ืน และดังน้ันจึงตองถูกตอตานหรือกําจัด 

• เปาหมายของนโยบายการเงินของรัฐควรอยูที่การรักษาเสถียรภาพของราคา 
• เปาหมายของนโยบายการคลังของรัฐควรอยูที่การสรางสมดุลระหวางรายได (จาก

การเก็บภาษี) และรายจาย (เพ่ือสาธารณประโยชน) ในทางที่งบประมาณไมขาดดุล 
นอกจากนี้ หลักอิสลามยังกําหนดวา รัฐมีหนาที่สรางโครงสรางพื้นฐานในสังคม รวมทั้ง

โครงสรางเชิงสถาบัน เชน ระบบกฎหมาย และสินคาสาธารณะ (Public goods) แตตองไม
แทรกแซงตลาดเสรี นัยยะของหลักเศรษฐศาสตรตางๆ ที่ระบุในอิสลามสนับสนุนโครงสรางเชิง
สถาบันเดียวกันกับที่ทําใหเศรษฐกิจในโลกตะวันตกเติบโตอยางรวดเร็วตั้งแตศตวรรษที่ 18 เปน
ตนมา ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์สวนบุคคล ธุรกิจ ตลาดทุน กฎหมายแรงงาน กติกาการแขงขัน 
ฯลฯ  

ปญหาที่เกิดขึ้นคือ โครงสรางเชิงสถาบันเหลานี้ไมมีในโลกมุสลิม หรือถามีก็ไมมี
ประสิทธิผลเทาที่ควร กวาโลกมุสลิมจะมีโครงสรางเชิงสถาบันเหลานี้ ก็ใชเวลานานมากจนเปด
โอกาสใหผูมีอิทธิพลใชอํานาจผูกขาดทางการเมืองและเศรษฐกิจฉวยโอกาสแสวงหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจไดเปนเวลานาน และกีดขวางระดับการพัฒนาของประเทศโดยรวม สวนคําอธิบายวา
เหตุใดโครงสรางเชิงสถาบันจึงมีปญหาในโลกมุสลิมน้ัน จะกลาวถึงในหัวขอถัดไป 

. 
3. ประสบการณการพัฒนาของประเทศมุสลิม 

“เศรษฐศาสตรอิสลาม” เริ่มปรากฏเปนสาขาวิชาที่ชัดเจน เปนเศรษฐศาสตรที่ตั้งอยูบน
กฎเกณฑ (normative economics) ที่มีมิติทางอุดมการณสูง เปนครั้งแรกเพียงเมื่อกลาง
ทศวรรษ 1970 เทานั้น และไมนานหลังจากนั้น ผูเชี่ยวชาญเศรษฐศาสตรอิสลามหลายคนก็
มองเห็นวา หลักคําสอนอิสลามที่อธิบายในหัวขอที่แลวไมสามารถอธิบายสภาพความเปนจริง
ของระบบเศรษฐกิจในประเทศมุสลิมได โดยเฉพาะความบกพรองดานโครงสรางเชิงสถาบันที่
จําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจในทางที่สอดคลองกับหลักอิสลาม เปนที่ชัดเจนวาอาณาจักรอ็อต
โตมัน (Ottoman Empire) ซ่ึงปกครองศูนยกลางทางอารยธรรมของประเทศอิสลามในทวีป
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (Middle East และ North Africa หรือเรียกรวมๆ วา MENA) 

                                                 
21 Timur Kuran (2004), “Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism”, Princeton University Press. 
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กวาเจ็ดรอยปตั้งแตตนศตวรรษที่ 13 ถึงตนศตวรรษที่ 20 ไมไดวางโครงสรางเชิงสถาบันขั้น
พ้ืนฐาน (เชน กรรมสิทธิ์สวนบุคคล) อยางเพียงพอในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปชวงปลาย
ศตวรรษที่ 18 ซ่ึงเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญในประวัติศาสตรโลก แตสาเหตุของความ
ลมเหลวดังกลาวไมใชความเครงครัดของหลักอิสลาม หากเปนปจจัยอ่ืนๆ ที่อธิบายไดดีกวา 
โดยเฉพาะความออนแอของอาณาจักรอ็อตโตมันที่เร่ิมสูญเสียอํานาจควบคุมดินแดนที่อยูชาย
ขอบของอาณาจักรตั้งแตปลายศตวรรษที่ 17 เม่ืออาณาจักรอ็อตโตมันขยายอาณานิคมจน
สุดกําลังแลว ทําใหผูนําอ็อตโตมันไมสามารถนําดินแดนใหมๆ ที่กรีฑาทัพเขายึดครองมา
แจกจายใหกับผูนําประเทศราชและแมทัพนายกองทั้งหลาย เพ่ือ “ซ้ือ” ความจงรักภักดีของพวก
เขาไดอีกตอไป ทําใหตองหันมาเก็บ “ภาษีที่นา” (farm tax) จากราษฎร  

ผูปกครองอาณาจักรอ็อตโตมันดําเนินโยบายภาษีที่นาอยางเขมงวดในทางที่ไมเปน
ธรรม กลาวคือ กําหนดอัตราภาษีสูงลิบลิ่วจนเกษตรกรสวนใหญไมมีทางจายได เพ่ือให
ผูปกครองยึดที่นาไดโดยงายเพื่อนําไปใชในการเสริมสรางความมั่นคงทางการเมืองของตัวเอง 
นโยบายดังกลาวทําใหประชาชนสวนใหญไมตองการสะสมทรัพยสิน โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ที่โยกยายไมได เชน บานและที่ดิน เพราะเสี่ยงตอการถูกยึดทรัพยสินเม่ือไมมีเงินจายภาษี 
ประชาชนนิยมสะสมทุนที่มีสภาพคลองสูงกวา และสามารถ “ซอน” ทุนดังกลาวจากสายตาของ
รัฐอยางแนบเนียน คานิยมที่มีเหตุผลดังกลาวเปนคําอธิบายวา เหตุใดนักธุรกิจในโลกมุสลิมสมัย
น้ันจึงนิยมทําธุรกิจคาขาย ไมนิยมทําธุรกิจที่ตองใชสินทรัพยสภาพคลองต่ํา เชน โรงงาน
อุตสาหกรรม หรือบริษัทผูผลิตสินคา 

ในขณะเดียวกัน ความเสื่อมสลายของอาณาจักรอ็อตโตมันทั้งทางดานการทหารและ
เศรษฐกิจในศตวรรษที่ 19 ก็เดินสวนทางกับกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่พัดกระพือไปทั่ว
ยุโรปในขณะนั้น โดยมีภาคธุรกิจเอกชน ทุนของเอกชน และโครงสรางเชิงสถาบันใหมๆ เชน 
บริษัทจํากัด และตลาดทุน เปนปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญ ความเสื่อมสลายของอาณาจักรอ็อตโต
มันทําใหปจจัยขับเคลื่อนเหลานี้ไมสามารถลงหลักปกฐานไดในภูมิภาค MENA ซ่ึงอาณาเขต
สวนใหญยังอยูภายใตอิทธิพลของอาณาจักรอ็อตโตมัน หรือไมก็ถูกครอบงําโดยนักลาอาณา
นิคมจากยุโรปซ่ึงเขามามีอิทธิพลในดินแดนชายขอบของทวีปอาหรับตั้งแตตนทศวรรษ 1800 

ตอมาเมื่อประเทศในภูมิภาค MENA ไดรับเอกราชในศตวรรษที่ 20 ประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคนี้ตางก็ตกอยูภายใตการปกครองแบบเผด็จการ ไมวาจะเปนเผด็จการทหาร หรือเผด็จ
การศาสนาหัวรุนแรงที่ไมเขาใจหลักอิสลามอยางถองแท หรือไมก็เปนรัฐราชการขนาดใหญ
ภายใตระบอบสังคมนิยม ซ่ึงลวนแตเปนระบอบการปกครองที่สงวนอํานาจทางเศรษฐกิจไวใน
มือของชนชั้นนําเพียงกลุมเดียว และดังน้ันจึงขัดขวางไมใหโครงสรางเชิงสถาบันที่จําเปนตอการ
อุบัติขึ้นของตลาดเสรี ซ่ึงเปนหัวจักรสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาดังกลาวเพิ่งไดรับ
การแกไขในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 เม่ือกระแสประชาธิปไตยเบงบานใน MENA ชวยให
ตลาดเสรี กรรมสิทธิ์สวนบุคคล และการเปนผูประกอบการรายยอยเปนพ้ืนฐานหลักของการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้ 
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ถึงแมวาหลักชาริอะฮจะไมมีเน้ือหา “ตอตาน” พัฒนาการทางเศรษฐกิจ ตราบใดที่การ
พัฒนานั้นไมละเลยมิติอ่ืนๆ ที่สําคัญตอความอยูดีมีสุขของมนุษย และถึงแมวาประวัติศาสตร
ของประเทศในโลกมุสลิมจะสะทอนใหเห็นคอนขางชัดเจนวาพัฒนาการของโครงสรางเชิง
สถาบัน อธิบายระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไดดีกวาหลักอิสลาม ก็มีนักเศรษฐศาสตรและผู
สังเกตการณจํานวนไมนอยที่มองวา อิสลามสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระดับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ประชากรสวนใหญเปนชาวมุสลิม ตอขอกลาวหานี้ 
งานวิจัยจํานวนไมนอยนําเสนอขอมูลหลักฐานและผลวิเคราะหทางสถิติที่พิสูจนวา ขอกลาวหา
ทํานองนี้มีลักษณะ “เกินความจริง” และไรซ่ึงเหตุผลสนับสนุน 

หน่ึงในงานวิจัยลาสุดที่ศึกษาความสัมพันธทางสถิติระหวางอิสลามกับระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมไดแกงานวิจัยของ เฟรเดอริค ไพรออร (Frederic Pryor, 2007) ซ่ึงใช
ดัชนี 44 ตัวที่สะทอนสถาบันเศรษฐกิจ และการวิเคราะหแบบจัดกลุม (cluster analysis) แบง
ระบอบเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนา 62 ประเทศ ออกเปนสี่รูปแบบใหญๆ ตามระดับการ
แทรกแซงและควบคุมของรัฐในระบอบเศรษฐกิจ ไพรเออรพบวา ระบอบเศรษฐกิจของประเทศที่
ประชากรเกินกึ่งหน่ึงเปนมุสลิมนั้นไมมีรูปแบบเดียวกัน แตแตกตางกระจายกันไปตามรูปแบบ
ตางๆ จนไมอาจสรุปวาอิสลามเปนปจจัยกําหนด (determinant) ได ดังแสดงในแผนภาพที่ 7 
 

แผนภาพที ่7: ระบอบเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา 62 ประเทศ 

 
ที่มา: Frederic Pryor, The Economic Impact of Islam on Developing Countries, Table 2 

 
ในการวิเคราะหผลกระทบของอิสลามตอสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ไพรเออรพบ

ความสัมพันธที่มีนัยยะทางสถิติ (Statistically significant) ระหวางอิสลามกับตัวแปรเพียงตัว
เดียว กลาวคือ สัดสวนของประชากรที่ เปนมุสลิมของประเทศกําลังพัฒนาเหลานี้ มี
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ความสัมพันธเชิงผกผัน (inverse relationship) กับสัดสวนของบริษัทที่อบรมพนักงานของ
ตัวเองในประเทศเหลานั้น 

ถึงแมวาระดับความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางๆ จะเกี่ยวโยงกับ
รูปแบบของระบอบเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะหแบบถดถอย (Regression analysis) ในงานวิจัย
ของไพรเออรก็บงชี้วา มีดัชนีเพียงสองตัวที่มีความสัมพันธเชิงสถิติที่สําคัญกับสัดสวนประชากร
ที่เปนมุสลิม ไดแก สัดสวนประชากรหญิงที่ไมรูหนังสือตอประชากรชายที่ไมรูหนังสือในกลุม
ประชากรผูใหญที่ประเทศมุสลิมรายงานมีตัวเลขต่ํากวาคาเฉลี่ย และระดับความสุขจากการ
สอบถามประชากรที่ประเทศมุสลิมรายงานมีตัวเลขสูงกวาคาเฉลี่ย 

ขอสรุปของงานวิจัยที่วาอิสลามในฐานะศาสนาสงผลกระทบนอยมากตอโครงสรางเชิง
สถาบัน ระบอบเศรษฐกิจ หรืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมนั้น ไมควรทําใหใคร
แปลกใจ เน่ืองจากหลักคําสอนของศาสนาอื่นๆ ก็ไมไดสงผลกระทบในสาระสําคัญตอพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ เชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน ถึงแมวาลัทธิโปรแตสแตนทและ
แคธอลิกอาจมีอิทธิพลอยูบางในชวงแรกเริ่มของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (เชน นักคิดหลายคนที่
นําโดย แมกซ เวเบอร (Max Weber) นักเศรษฐศาสตรการเมืองชาวเยอรมัน เชื่อวาหลักคําสอน
ในลัทธิโปรแตสแตนทที่สงเสริมใหคนทํางานหนัก เปนปจจัยสําคัญที่เ อ้ืออํานวยตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคนั้น) ลัทธิทั้งสองก็มิไดมีความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลอันใดกับ
รูปแบบของระบอบเศรษฐกิจในประเทศตางๆ ในปจจุบัน 

หากเรามองศาสนาในภาพรวม งานวิจัยของ มารคัส โนแลนด (Marcus Noland, 2006) 
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ไมมีความสัมพันธเชิงสถิติที่มีนัยยะสําคัญใดๆ ระหวางความเชื่อ
ทางศาสนากับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ไมวาจะในระดับระหวางประเทศ (cross-
national) หรือในระดับระหวางภูมิภาคตางๆ ในประเทศ (subnational) ผลการวิเคราะหของโน
แลนดสอดคลองกับขอสรุปของไพรเออรและนักวิจัยคนอื่นๆ ที่วา ไมมีขอมูลใดๆ ที่สนับสนุน
ความเชื่อวาอิสลามกีดขวางพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ในทางตรงกันขาม โนแลนดรายงานวา “คา
สัมประสิทธิ์ที่มีความสําคัญทางสถิติแทบทุกตัวมีความสัมพันธเชิงบวกกับสัดสวนประชากรที่
เปนมุสลิม บงชี้วาอิสลามสงเสริมความเจริญ ไมใชอุปสรรค”22 

แนนอนวาผูนําหลายคนในโลกมุสลิมมักอางหลักอิสลามเปนเหตุผลในการประกาศ
นโยบาย แตขออางเหลานั้นลวนไมมีมูล หรือไมก็ไมมีสาระสําคัญในภาพรวมของงานวิจัยที่มุง
คนหาความสัมพันธเชิงสถิติที่วัดได 

ขอสรุปของงานวิจัยที่ใชเครื่องมือทางสถิติเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ “ระดับ
ความเปนอิสลาม” (ซ่ึงสะทอนในสัดสวนประชากรที่เปนมุสลิม) ของแตละประเทศ ไมมี
ความสัมพันธเชิงสถิติใดๆ กับ “ระดับความเจริญทางเศรษฐกิจ” ของประเทศนั้นๆ นอกจากจะมี
เหตุมีผลและสอดคลองกับสถิติทางเศรษฐศาสตรแลว ขอสรุปน้ียังสอดคลองกับประสบการณ
ของใครก็ตามที่เคยไปเยือนประเทศในโลกมุสลิมมามากกวาหนึ่งประเทศ และสอดคลองกับ

                                                 
22 Noland, Marcus (2006), “Religion, Culture, and Economic Performance”. Institute for International Economics. 
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ความเห็นของชาวมุสลิมเองเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญของ “ความลาหลัง” ทางเศรษฐกิจของโลก
มุสลิมโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับโลกตะวันตก เชน ผลการสอบถามความคิดเห็นของชาว
มุสลิมจากการสุมตัวอยางใน 13 ประเทศ ของ Pew Global Institute ในป 2006 ระบุวา ชาว
มุสลิมสวนใหญมองวา คอรรัปชั่นของรัฐบาล ปญหาขาดการศึกษาของประชากร และ/หรือ
นโยบายแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตก เปนสาเหตุหลักของความลาหลังทาง
เศรษฐกิจของประเทศในโลกมุสลิม 
 

แผนภาพที ่8: ผลการตอบแบบสอบถามของชาวมุสลิมใน 13 ประเทศ 

 
 ที่มา:  “The Great Divide: How Westerners and Muslims View Each Other, Pew Global Attitudes Project” 2006.  

 
ขอเท็จจริงที่วาหลักอิสลามไมใชสาเหตุของความลาหลังทางเศรษฐกิจ มีนัยยะที่สําคัญ

ยิ่งตอการดําเนินนโยบายพัฒนาในประเทศมุสลิม กลาวคือ รัฐบาลประเทศมุสลิมควรมุงเนนการ
สงเสริมโครงสรางเชิงสถาบันตางๆ ที่งานวิจัยเศรษฐศาสตรจํานวนมากพิสูจนใหเห็นแลววา มี
สวนเอ้ืออํานวยตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสาระสําคัญ เชน กรรมสิทธิ์สวนบุคคล สทิธิ
ในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน กฎหมายปองกันการผูกขาด ฯลฯ ตลอดจน
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมอ่ืนๆ ที่สําคัญ เชน การศึกษา สาธารณสุขพ้ืนฐาน ฯลฯ นอกจาก
โครงสรางเหลานี้จะสนับสนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจแลว ยังเปนโครงสรางที่ชาริอะฮใหการ
สนับสนุนและยืนยันวาเอ้ืออํานวยตอการสราง “เศรษฐกิจในอุดมคติ” ในสังคมอิสลามอีกดวย 
 
4. ตัวอยางบทบาทของอิสลามในการพัฒนา: ระบบการเงินอิสลาม 

เน่ืองจากทั้งทัศนคติของคนและรูปแบบของโครงสรางเชิงสถาบันลวนเปนปจจัยที่แปร
เปลี่ยนไปไดตามกาลเวลา การประเมินบทบาทของอิสลามในการพัฒนาจึงจําเปนจะตองตั้งอยู
บนการวิเคราะหมิติใดมิติหน่ึงที่สะทอนหลักอิสลามอยางชัดเจนและสงผลเปนรูปธรรมที่วัดได 
ผานชวงเวลาตางๆ (Time-series analysis) ไมใชวิเคราะหสถานการณเพียงชั่วขณะใดชั่ว
ขณะหนึ่งเทานั้น ในแงน้ี มิติหน่ึงที่แสดงใหเห็นบทบาทของอิสลามในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด 
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และระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย คือพัฒนาการของ ระบบการเงินแบบอิสลาม และ ตลาด
ทุนอิสลาม 

ขอเท็จจริงประการแรกที่สําคัญตอความเขาใจคือ ถึงแมวาทั้งระบบการเงินอิสลามและ
ตลาดทุนอิสลามจะนําเสนอบริการทางการเงินที่ตรงตามหลักชาริอะฮ แตก็สามารถดํารงอยู
ควบคูไปกับระบบการเงินกระแสหลักและระบบตลาดทุนกระแสหลัก ในความเปนจริง ประเทศ
มุสลิมสวนใหญในโลกก็ใช “ระบบคูขนาน” แบบนี้ นอกเหนือจากธนาคารอิสลามเต็มรูปแบบ 
หลายประเทศมีธนาคารกระแสหลักจํานวนมากที่ใหบริการการเงินแบบอิสลามผาน “หนาตาง
อิสลาม” (Islamic window) ภายในธนาคาร และผูซ้ือผลิตภัณฑและบริการทางการเงินแบบ
อิสลามก็ไมจําเปนตองเปนชาวมุสลิม แตเปนใครก็ไดที่สนใจและสามารถทําตามเงื่อนไขและ
กฎเกณฑของการเงินอิสลามได 

 
หลักการของระบบการเงินแบบอิสลาม 

ระบบการเงินแบบอิสลาม (Islamic financial system) หมายถึงระบบการเงินที่ใหซ้ือ
ขายผลิตภัณฑทางการเงินที่ไมขัดตอหลักชาริอะฮ หลายคนมักเขาใจผิดวา ระบบการเงินอิสลาม
ไมมีขอแตกตางจากระบบการเงินกระแสหลัก เพียงแตตองหาทาง “เลี่ยงบาลี” เรียก “ดอกเบี้ย” 
วาเปน “คาธรรมเนียม” อยางอ่ืน เพราะการเก็บหรือจายดอกเบี้ยขัดกับหลักชาริอะฮ แตในความ
เปนจริง แกนแทของระบบการเงินอิสลามไมไดอยูที่การจายหรือไมจายดอกเบี้ย เพราะนั่นเปน
เพียงมิติเดียวที่เห็นชัดที่สุดในหลักชาริอะฮ หากอยูที่การสงเสริมทักษะและทัศนคติแบบ “ไม
เสี่ยงเกินตัว” ของผูประกอบการ การปกปองสิทธิในทรัพยสินสวนบุคคล ความโปรงใสและความ
เทาเทียมกัน (level playing field) ของผูเลนในระบบ ตลอดจนความศักดิ์สิทธิ์ของสัญญาทาง
การเงิน ซ่ึงลวนเปนปจจัยที่สําคัญและจําเปนตอความแข็งแกรงของระบบการเงินทุกรูปแบบ ไม
วาจะเปนระบบการเงินกระแสหลักหรือกระแสรองก็ตาม 

ปจจุบันระบบการเงินอิสลามและระบบธนาคารอิสลามมีขนาดถึง 250 พันลานเหรียญ
สหรัฐ โตขึ้นจาก 6 พันลานเหรียญสหรัฐในตนทศวรรษ 1980 คิดเปนอัตราการเติบโตกวา 50 
เทาในชวงเวลาเพียง 20 ปเศษ ขนาดและอัตราการเติบโตของระบบการเงินอิสลาม ซ่ึงสวนหนึ่ง
เปนผลพวงจากรายไดอันมหาศาลจากธุรกิจนํ้ามันในประเทศแถบตะวันออกกลางซึ่งสวนใหญ
นับถือศาสนาอิสลาม และตองการหาชองทางลงทุนที่ไมขัดกับหลักชาริอะฮ สงผลใหผูเลนใน
ตลาดและผูกํากับดูแลภาครัฐในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมใน
สัดสวนสูง กําลังหันมาใหความสนใจกับระบบการเงินอิสลาม ซ่ึงมีตลาดทุนอิสลามเปน
สวนประกอบสําคัญในการจัดสรรทุน 

แนวคิดเรื่องการเงินอิสลามเปนแนวคิดที่ไมอยูน่ิง แตพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตาม
กาลเวลาและนวัตกรรมในโลกการเงินกระแสหลัก ปจจุบันแตกแขนงออกไปเปนสํานักคิดสี่แหง
หลักๆ ไดแก ฮานาฟ (Hanafi) มาลิกี (Maliki) ชาฟอีย (Shafei) และ ฮัมบาลี (Hambali) แตละ
สํานักคิดมีการตีความรายละเอียดปลีกยอยในชาริอะฮแตกตางกันไปตามมุมมองของตน ทําให
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เง่ือนไขบางประการของเครื่องมือทางการเงินอิสลามแตละชนิดอาจเปนเรื่องที่ “รับได” ในสํานัก
คิดแหงหน่ึง แต “รับไมได” ในสํานักคิดอีกแหงหนึ่ง อยางไรก็ตาม การตีความของสํานักคิดทั้งสี่
แหงน้ีไมแตกตางกันในสาระสําคัญ โดยเฉพาะหลักการหามคิดดอกเบี้ย 

หลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของระบบการเงินอิสลามคือการหาม “ริบา” (Riba) ซ่ึงมี
ความหมายตามตัวอักษรวา “สวนเกิน” (excess) ผูรูตีความในบริบทของการเงินวา ริบา 
หมายถึง “สวนเพ่ิมของทุนที่ปราศจากความชอบธรรม ไมวาจะเปนสวนเพ่ิมจากเงินกูหรือ
ยอดขาย” ซ่ึงความ “ไมชอบธรรม” น้ันหมายถึงอัตราผลตอบแทนที่กําหนดไวลวงหนา 
(predetermined return rate) ที่ผูกอยูกับระยะเวลาและยอดเงินตนเทานั้น แปลวานักลงทุนหรือ
ผูใหกูจะไดรับผลตอบแทนในอัตราดังกลาวแนๆ ไมวาผลลัพธของการลงทุนนั้นจะเปนเชนใด 
บริษัทที่ระดมทุนประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจหรือไม  

นักวิชาการอิสลามสวนใหญเห็นพองตองกันวา ริบาไมไดหมายถึงการคิดดอกเบี้ยใน
อัตรา “สูงเกินเหตุ” (usury) เทานั้น หากหมายถึงการคิดดอกเบี้ยธรรมดาๆ ดวย หลายคนมักจะ
สับสนระหวางริบากับอัตราผลตอบแทนหรือผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจ ที่จริงแลวอิสลาม
สงเสริมการแสวงหาและแบงปนผลกําไร เพราะกําไรซึ่งเกิดจากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
น้ัน เปนสัญลักษณแหงความสําเร็จของผูประกอบการ และการสรางความมั่งคั่งใหกับชาวมุสลิม 
ซ่ึงเปนสองสิ่งที่ชาริอะฮสนับสนุน ในขณะที่ดอกเบี้ยซ่ึงถูกกําหนดไวกอนลวงหนาในสัญญาเงินกู
กระแสหลัก ไมไดขึ้นอยูกับผลลัพธของการดําเนินธุรกิจ และอาจไมสรางความมั่งคั่งใหกับทั้ง
ผูใหกูหรือผูกู ถาธุรกิจน้ันประสบผลขาดทุน 

การหามริบาแปลวา เจาหนี้ที่ตองการทําธุรกรรมกับชาวมุสลิมจะไมสามารถคิดดอกเบี้ย
เงินกูได ตองใชเง่ือนไขอ่ืนๆ แทน เชน กําหนดสวนแบงผลกําไร (Profit sharing) จากกิจการ
ของลูกหนี้ที่กูเงินไปลงทุนทํา หรือถาลูกหนี้ตั้งใจกูเงินไปซ้ือทรัพยสิน เจาหนี้ก็อาจใชวิธีซ้ือ
ทรัพยสินน้ันมากอน แลวนําทรัพยสินนั้นไปขายตอหรือคิดคาเชากับลูกหนี้ในอัตราที่รวม
ผลตอบแทนไวแลว 

เน่ืองจากชาริอะฮหามคิดดอกเบี้ย ความสัมพันธระหวาง ‘เจาหนี้’ กับ ‘ลูกหนี้’ ในระบบ
การเงินอิสลามจึงมีลักษณะที่ทั้งสองฝายมีผลประโยชนรวมกัน ไมวาจะเปน ‘การรวมกันแบง
ความเสี่ยง’ (risk-sharing) หรือ ‘การรวมลงทุน’ (co-investing) ซ่ึงทําใหทั้งสองฝายมักจะมี
มุมมองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกอนนั้นในทิศทางที่ตรงกันมากกวาเจาหนี้และลูกหนี้ใน
ระบบการเงินปกติ (นอกจากที่ตองยึดม่ันในหลักคุณธรรมตามหลักศาสนา) ซ่ึงก็หมายความวา 
ความเสี่ยงจากการมีผลประโยชนขัดแยงกัน (เชน ความเสี่ยงที่ลูกหนี้นิสัยไมดีอาจเลือก ‘ชัก
ดาบ’ ทั้งๆ ที่มีความสามารถในการจายคืนเงินกู) น้ัน มีนอยมากหรือแทบไมมีเลยในการเงิน
อิสลาม นอกจากนั้น โครงสรางเงินกูแบบแบงผลกําไรก็ยังชวยลดความเสี่ยงที่เงินกูจะกลายเปน
หน้ีเสียอีกดวย เพราะการ ‘จายคืน’ มีความยืดหยุนตามกระแสเงินสดของลูกหนี้มากกวาเงินกู
ปกติ 
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ขอหามการรับและจายดอกเบี้ยถือเปนแกนของหลักการเงินอิสลาม ซ่ึงถูกรองรับโดย
หลักการขออ่ืนๆ อาทิเชน การหามเลนการพนันและรับรายไดอันมิบังควร (Unearned income) 
โดยในประเด็นน้ี หลักชาริอะฮหามชาวมุสลิมทําธุรกรรมหรือสัญญาใดๆ ก็ตามที่มีความไม
แนนอนสูงมาก (gharar) หรือแสวงหากําไรโดยปราศจากขอมูลสนับสนุนอยางแนนหนา 
เน่ืองจากถือวาทั้งสองอยางนี้มีลักษณะคลายคลึงกับการพนัน (al-qimaar) ซ่ึงเปนกิจกรรม
ตองหาม นอกจากนี้ ชาริอะฮยังหามชาวมุสลิมไมใหรับรายไดใดๆ ก็ตามที่ไมไดหามาดวย
นํ้าพักน้ําแรงของตัวเอง ซ่ึงถือวาเปนรายไดที่มิบังควรจะได (al-maysir แปลวา unearned 
income) 

เปนที่นาสังเกตวาหลักศาสนาขอน้ีไมไดหามชาวมุสลิมไมใหลงทุน (ซ่ึงมีความไม
แนนอนอยางนอยระดับหน่ึงเสมอ เน่ืองจากตั้งอยูบนการคาดการณอนาคตที่ยังมาไมถึง) 
เพียงแตระบุวาใหลงทุนไดเฉพาะในกรณีที่การตัดสินใจนั้นตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลที่หนัก
แนนเชื่อถือได และชาวมุสลิมไดวิเคราะหขอมูลน้ันมาอยางดีแลวเทานั้น นับวาหลักชาริอะฮขอน้ี
ไมตางกันมากนักกับหลักการลงทุนของ ‘นักลงทุนเนนคุณคา’ (value investors) และหลักการ
บริหารธุรกิจทั่วไปที่นักธุรกิจผูรอบคอบทุกรายรูจักมานานแลว  

นอกจากการหามริบาและหามการรับรายไดอันมิบังควร หลักชาริอะฮที่มีนัยยะตอระบบ
การเงินอิสลามอีกขอหน่ึงคือ การหามการควบคุมราคาและการบิดเบือนราคา เน่ืองจากชาริอะฮ
ยึดม่ันในระบบตลาดเสรี ซ่ึงราคาสินคาถูกกําหนดดวยความเคลื่อนไหวของอุปสงคและอุปทาน 
ไมมีการแทรกแซงใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจากภาครัฐ (อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญกฎหมายอิสลาม
หลายคนมองวา อิสลามยอมรับการแทรกแซงของภาครัฐได หากรัฐกระทําเชนนั้นเพ่ือแกไข
ภาวะ “ผิดปกติ” ในตลาดซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะการแขงขันที่ไมเสรีจริง เชน ถูกผูครองตลาด
รายใดรายหนึ่งบิดเบือนกลไกตลาด) ดังนั้น อิสลามจึงหามการ ‘ปนราคา’ ดวยการสรางภาวะ
อุปทานขาดแคลนเทียม (ihtikar) หรือภาวะอุปสงคเทียม (najash เชน ภาวะที่ผูซ้ือเพ่ิมราคา
เสนอซื้อไปเรื่อยๆ แตไมไดตั้งใจจะรับมอบสินคาชิ้นน้ันจริงๆ) 

ในภาคปฏิบัติ หลักการขอสําคัญที่กลาวถึงเบื้องตนนั้น ตองนํามาใชรวมกับหลักการ
พ้ืนฐานขออ่ืนๆ ในอิสลาม เพ่ือใหเห็นภาพรวมของทั้งระบบ เชน อิสลามหามแลกเปลี่ยนสินคา
และบริการตองหาม เชน สุรา และเนื้อหมู การลงทุน (เชน ซ้ือหุน) ในบริษัทที่ผลิตสินคาและ
บริการตองหามเหลานี้ก็ทําไมไดเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ชาริอะฮยังระบุวา ปจเจกชนตอง
เสียสละเสรีภาพในการทําสัญญาทางธุรกิจและธุรกรรมตางๆ ถาหากสัญญาหรือธุรกรรมนั้นขัด
ตอหลักศาสนาขออ่ืนๆ ที่สําคัญยิ่งกวา เชน ประโยชนสวนรวม (Maslahah Mursalah) 

ในเม่ือการหามริบาเปนเพียงหลักการขอเดียวในชาริอะฮ ความเขาใจวาระบบการเงิน
อิสลาม “ทํางาน” อยางไร จะเกิดขึ้นไดอยางถองแทก็ตอเม่ือเราเขาใจภาพรวมของหลักคําสอน
ขออ่ืนๆ ในชาริอะฮที่เกี่ยวของกับธุรกิจและการเงิน ซ่ึงรวมถึงจรรยาบรรณในการทํางาน การ
กระจายความมั่งคั่ง ความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบของปจเจก
ชน รัฐ และผูมีสวนไดเสียทุกรายในระบบเศรษฐกิจ 
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ประวัติโดยสังเขปของการเงินอิสลาม 

ถึงแมวาสถาบันการเงินในประเทศมุสลิมบางประเทศ เชน มาเลเซีย จะเริ่มคิดหา
หนทางที่จะดําเนินระบบที่หามธนาคารจายและรับดอกเบี้ยอยางจริงจังในทศวรรษ 1980 เทานั้น 
การทําธุรกรรมการเงินแบบอิสลามก็มีมาตั้งแตยุคแรกๆ ของอิสลามแลว ในยุคกลางของ
ประวัติศาสตรโลกตะวันตก (คริสตศตวรรษที่ 9-14) พอคาชาวมุสลิมอาศัยความรูและความ
ชํานาญดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของอารยธรรมมุสลิม (แขกมัวร) เปนพ้ืนฐานในการทํา
หนาที่เปน “คนกลาง” ที่ขาดไมไดในการคาระหวางประเทศแถบยุโรปแทบทั้งทวีป ดวยการ
คิดคนตราสารหนี้ที่มีเง่ือนไขคอนขางสลับซับซอนในประเทศสเปน กลุมประเทศแถบทะเลเมดิ
เตอเรเนียน และกลุมประเทศแถบทะเลบอลติก 

หลังจากที่ไดรับเอกราชจากประเทศเจาอาณานิคม ในชวงตนทศวรรษ 1960 ประเทศ
มุสลิมหลายแหงก็เริ่มเกิดความสนใจที่จะนํารูปแบบการเงินอิสลามกลับมาใชใหมในประเทศของ
ตน ความพยายามที่จะปลดแอกประเทศใหเปนอิสระจากอิทธิพลของตะวันตกในอียิปตและ
มาเลเซีย นําไปสูการจัดตั้งสถาบันการเงินมุสลิม ซ่ึงถูกออกแบบใหดําเนินธุรกิจแบบไมมี
ดอกเบี้ยเพ่ือใหสอดคลองกับหลักชาริอะฮ แตแนวคิดนี้เพ่ิงไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังใน
ทศวรรษตอมาคือ 1970 เทานั้น เม่ือรายไดอันมหาศาลจากธุรกิจนํ้ามันที่ตองการแสวงหา
ผลตอบแทนดีๆ จากการลงทุนที่ถูกหลักอิสลาม เปนแรงผลักดันใหเกิดธนาคารพาณิชยขนาด
เล็กจํานวนมากในประเทศในเอเชียตะวันออกกลาง ในชวงเวลาเดียวกัน นักวิชาการในโลก
มุสลิมก็เร่ิมศึกษาคนควาทฤษฎีและทํางานวิจัยเชิงลึก เพ่ือสรางองคความรูวาระบบการเงินที่
ปราศจากดอกเบี้ยน้ันจะทํางานไดอยางไร 

อุปสงคที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดชวงทศวรรษ 1980 ทําใหระบบการเงินอิสลามเติบโตขึ้น
เปนเงาตามตัว ในทศวรรษตอมาคือ 1990 การเติบโตและขนาดของระบบการเงินอิสลามก็เร่ิม
ดึงดูดใหธนาคารพาณิชยจากโลกตะวันตกเขามาเจาะตลาดนี้ โดยเริ่มจากการเสนอบริการดาน
บริหารความมั่งคั่ง (wealth management) ตอเศรษฐีชาวมุสลิม และหลังจากนั้นก็ขยายตลาด
ไปสูชาวมุสลิมหมูมากผาน “หนาตางธนาคารอิสลาม” (Islamic window) ซ่ึงหมายถึงฝายหนึ่งใน
องคกรที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่ใหบริการการเงินอิสลาม ไมไดตั้งเปนนิติบุคคลตางหาก 

ปจจุบันมีสถาบันการเงินกวา 240 แหงที่ใหบริการการเงินอิสลาม (ไมคิดดอกเบี้ย) 
กระจายอยูใน 40 ประเทศทั่วโลก 
 
ตลาดทุนอิสลาม 

ระหวางทศวรรษ 1980 และ 1990 สถาบันการเงินอิสลามสามารถระดมทุนจากเงินฝาก
ของประชาชนในปริมาณมหาศาล แลวก็นําเงินฝากนั้นไปแสวงหากําไรดวยการใหบริการทาง
การเงินไมกี่ชนิด ซ่ึงเนนหนักไปที่ผลิตภัณฑเพ่ือการสงออกและนําเขา (trade financing) เปน
หลัก 
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บริการการเงินอิสลามที่สําคัญของสถาบันการเงินอิสลาม ที่ตรงตามหลักชาริอะฮดังที่ได
อธิบายไปแลวกอนหนานี้ ประกอบดวย 

- การขายแบบตนทุนบวกสวนตาง (cost-plus-sale) หรือทุนเพ่ือการขาย (purchase finance) 
เรียกวา มูรอบาฮะห (Murabaha)  

- การเชาซื้อ เรียกวา อิญาเราะฮฺ (Ijara) 

- การแบงผลกําไรจากธุรกิจ (ถาขาดทุน เจาของทุนซึ่งโดยมากเปนผูกอตั้งธุรกิจน้ันๆ จะเปน
ผูรับผลขาดทุนทั้งหมด ในขณะที่พันธมิตรที่มารวมบริหารจัดการธุรกิจ เชน ธนาคารอิสลาม 
ไมตองรับภาระถาธุรกิจขาดทุน แตจะไดสวนแบงถาธุรกิจมีกําไร) เรียกวา มุฎอรอบะฮฺ 
(Mudaraba) ในแงน้ี มุฎอรอบะฮฺมีลักษณะคลายคลึงกับการลงทุนแบบรวมลงทุน (venture 
capital) ในระบบการเงินกระแสหลัก 

- การรวมทุนทําธุรกิจ (เจาของทุนทั้งสองฝายแบกรับผลกําไรและผลขาดทุนตามสัดสวนของ
ทุนที่ลง) เรียกวา มุชารอกะฮฺ (Musharika) 

 
ถึงแมวาสถาบันการเงินอิสลามจะมีความเสี่ยงคอนขางต่ําจากบริการการเงินอิสลาม

ดังกลาวขางตน (สวนหนึ่งเนื่องจากลูกคาสถาบันการเงินอิสลามมักปฏิบัติตามหลักชาริอะฮอยาง
เครงครัดในฐานะชาวมุสลิมที่ดี) สถานการณตลาดที่ไมเอ้ืออํานวย ปญหาขาดแคลนสภาพคลอง 
พอรตลงทุน เครื่องมือบริหารความเสี่ยง สินทรัพยสภาพคลองสูง (เชน ตราสารอนุพันธุ) 
ตลอดจนขอจํากัดอ่ืนๆ ทําใหมูลคาสินทรัพยของสถาบันการเงินอิสลามอยูในระดับคอนขางคงที่
ตลอดชวงเวลา 20 ป (ทศวรรษ 1980-1990) และสินทรัพยเหลานั้นสวนใหญก็เปนตราสาร
การเงินระยะสั้น อุปสรรคเหลานี้เปนแรงกดดันใหสถาบันการเงินอิสลามเรงคิดคนผลิตภัณฑ
ใหมๆ และเทคนิควิศวกรรมการเงิน นอกจากนี้ อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งที่กีดขวางการ
เติบโตของการเงินอิสลามคือการขาดความเขาใจในสภาวะตลาดการเงินสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ตลอดจนรายละเอียดของกฎเกณฑที่ตรงตามหลักชาริอะฮ ความทาทายนี้ทวีความ
ซับซอนมากขึ้นเม่ือคํานึงวา สํานักคิดแตละแหงตีความชาริอะฮแตกตางกัน 

เม่ือถึงปลายทศวรรษ 1990 สถาบันการเงินอิสลามลวนตระหนักดีวา การพัฒนาตลาด
ทุนอิสลามเปนปจจัยสําคัญตอความอยูรอดและการเติบโตของพวกเขา ในขณะเดียวกัน การ
ผอนคลายกฎระเบียบในภาคการเงิน และการเปดใหทุนไหลเวียนระหวางประเทศโดยเสรีใน
หลายๆ ประเทศ ทําใหสถาบันการเงินอิสลามและสถาบันการเงินกระแสหลักเริ่มรวมมือกันอยาง
ใกลชิดมากขึ้น เพ่ือหาหนทางเพิ่มสภาพคลองและบริหารจัดการพอรตลงทุน ผลที่เกิดขึ้นคือ
พัฒนาการหลักๆ ในสองดาน ไดแก การอุบัติขึ้นของกองทุนหุน (equity fund) ที่ลงทุนตรงตาม
หลักชาริอะฮ และการเสนอขายหลักทรัพยที่มีสินทรัพยอางอิง (asset-backed securities) แบบ
อิสลาม เรียกวา ซูคุก (Sukuk) ซ่ึงมีโครงสรางความเสี่ยงและผลตอบแทนคลายคลึงกับตราสาร
หน้ีกระแสหลัก ภายในไมถึงหาป ตลาดซูคุกขยายตัวจนมีขนาดถึง 30,000 ลานเหรียญสหรัฐ มี
ผูออกและเสนอขายซูคุกทั้งจากภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก 



(รายงานฉบับสมบูรณกอนตีพิมพ โปรดอยานําไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาตจากผูวิจัย) 
 

52 

 
หลักการของซูคุก 

หลักการหามริบาของชาริอะฮแปลวาตราสารหนี้ปกติไมสามารถใชในโลกการเงิน
อิสลามได แตการ “ผูก” ผลตอบแทนของหลักทรัพยเขากับผลกําไรของสินทรัพยไมขัดตอหลัก
ชาริอะฮ คําวา “ซูคุก” (พหูพจนของศัพทภาษาอารบิคที่แปลวา “ประกาศนียบัตร”) สะทอนสิทธิ
การมีสวนรวมของผูถือซูคุกในสินทรัพยอางอิง รูปแบบของหลักทรัพยประเภทนี้ปรับปรุงจาก
กระบวนการแปลงสินทรัพยเปนทุน (securitization) ในการเงินกระแสหลัก กลาวคือ ใชวิธีจัดตั้ง
เครื่องมือเฉพาะกิจ (special purpose vehicle หรือยอวา SPV) ขึ้นมาซื้อสินทรัพย และเสนอ
ขายหลักทรัพยที่ใหสิทธิในผลตอบแทนจากสินทรัพยดังกลาวตอนักลงทุน สิทธิในผลตอบแทน
ดังกลาวแสดงสัดสวนความเปนเจาของในสินทรัพยน้ันๆ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เม่ือความเสี่ยง
และผลตอบแทนจากกระแสเงินสดที่มาจากสินทรัพยน้ัน ถูก “สงตอ” ใหกับผูถือซูคุก (นักลงทุน)  

รูปแบบของสัญญาหลักที่ใชในกระบวนการแปลงสินทรัพยเปนทุนเพ่ือสรางซูคุก เปน
สัญญาตัวกลางแบบอิสลามที่รูจักกันในชื่อ มุฎอรอบะฮฺ (Mudaraba) ซ่ึงอนุญาตใหคูสัญญาฝาย
หน่ึงทําหนาที่เปนนายหนา (ผูจัดการ) แทนคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง (เจาของทุน) แลกกับคา
นายหนาหรือขอตกลงที่จะแบงผลกําไร นักการเงินนําสัญญามุฎอรอบะฮฺไปใชสราง “เครื่องมือ
เฉพาะกิจมุฎอรอบะฮฺ” (special purpose mudaraba หรือ SPM) ซ่ึงมีโครงสรางคลายคลึงกับ 
SPV ในการเงินกระแสหลัก เพ่ือรับมอบสิทธิในสินทรัพย และออกตราสารที่อางอิงสินทรัพย
ดังกลาว สินทรัพยอางอิงที่ SPM รับมอบมีไดหลายประเภท แตจะตองไมขัดตอหลักชาริอะฮ 
(เชน ไมเปนธุรกิจเหลา หรือบอนการพนัน) สวนประเด็นที่วาตราสารซูคุกจะซื้อขายไดงาย
เพียงใด และตอรองไดเพียงใดน้ัน ขึ้นอยูกับประเภทของสินทรัพยอางอิง และสํานักคิดที่ผูออก
หลักทรัพยเชื่อถือ 
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แผนภาพที ่9: โครงสรางของซูคุก (Sukuk) 

 

 
 

ซูคุกสวนใหญที่ออกและเสนอขายในปจจุบันตั้งอยูบนสินทรัพยสองประเภท ประเภท
แรกคือสิทธิในผลตอบแทนที่สรางจากธุรกรรมการขายที่ชําระเงินงวดเดียว (ซาลาม หรือ 
Salam) การขายที่ชําระเงินเปนงวดๆ (bay’ mu’ajjal) และ/หรือการขายที่เลื่อนเวลาการสงมอบ
สินคา (bay’ salam) ซ่ึงเปนธุรกรรมชนิดที่ผูขายสัญญาวาจะสงมอบสินคา ณ วันเวลาในอนาคต
ที่ระบุในสัญญา โดยที่ผูซ้ือสัญญาวาจะขายสินคานั้นคืนใหกับผูขายในอัตราที่ตกลงกันไวแลว 

ซูคุกที่ตั้งอยูบนธุรกรรมแบบซาลามเปนผลิตภัณฑการลงทุนระยะสั้นที่มีประโยชนมาก 
เพราะการระดมทุนเพ่ือซ้ือสินทรัพยน้ันมักเปนธุรกรรมระยะสั้นที่มีระยะเวลาตั้งแตสามเดือนถึง
หน่ึงป อยางไรก็ตาม เน่ืองจากซูคุกเปนเคร่ืองมือทางการเงินที่มีความปลอดภัยสูงมาก 
(กลาวคือ นักลงทุนไมมีความเสี่ยงที่จะเสียดอกเบี้ยหรือเงินตน) จึงตองนับเปนตราสารหนี้
ภายใตหลักชาริอะฮ น่ันเปนเหตุผลที่นักลงทุนจํานวนมาก รวมทั้งในประเทศอิสลาม ไมสามารถ
ซ้ือขายซูคุกในตลาดรองได ไมวาจะในราคาสูงกวาหรือต่ํากวาราคาเสนอขายในตลาดแรก 
เพราะการซื้อขายในตลาดรองจะทําใหเกิดริบา หรือดอกเบี้ยระหวางการทําธุรกรรม ขอจํากัดขอ
น้ีทําใหนักลงทุนในตลาดแรกที่ซ้ือซูคุกที่มีซาลามเปนพ้ืนฐานมักจะถือซูคุกนั้นไปจนถึงวันครบ
กําหนดชําระคืน ดังน้ัน เพ่ือทําใหซูคุกมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น จึงไดมีการคิดคนซูคุกชนิดที่อางอิง
กับสัญญาเชา เรียกวา อิญาเราะฮฺ (Ijara’) อิญาเราะฮฺคือเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับสัญญาเชาในการเงินกระแสหลักมากที่สุด และสามารถนําเสนอผลตอบแทนที่
ยืดหยุน คอือาจเปนอัตราผลตอบแทนคงที่หรือผันแปรก็ได กระแสเงินสดจากสัญญาเชาดังกลาว 

หนวยงานระดมทุน เพ่ิมอันดับความนาเชื่อถือ 
(credit enhancement) 

ผูรับประกัน 
(Guarantor) 

สินทรัพยอางอิง 
(ijara/เชา) 

การจายผลตอบแทนตามเงื่อนไข 
(servicing) 

นักลงทุน: นักลงทุนอิสลาม นักลงทุน
สถาบันกระแสหลัก กองทุนบํานาญ ฯลฯ 

 Mudaraba เฉพาะกิจ 
SPM/SPV 

สินทรัพย หนี้สิน 

สินทรัพย ijara 
(เชา) 

ตราสาร Sukuk 
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ซ่ึงรวมทั้งคาเชาและเงินตนที่ผอนชําระคืนเปนงวดๆ จะถูก “สงผาน” ไปใหกับนักลงทุนในรูป
ของผลตอบแทนรายงวดและเงินตน ซูคุกที่อางอิงอิญาเราะฮฺเปนวิธีระดมทุนระยะกลางและระยะ
ยาวที่คอนขางมีประสิทธิภาพ 
 
สถานการณปจจุบันของตลาดทุนอิสลาม 

ตลาดทุนอิสลามกําลังเติบโตขึ้นเปนตลาดที่มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะสําหรับผูที่ตองการกู
เงินจากประเทศเกิดใหมในทวีปตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต และแอฟริกา
เหนือ ในดานอุปทาน เม็ดเงินที่ลงทุนในชองทางการลงทุนแบบอิสลาม โดยเฉพาะเครื่องมือทาง
การเงินที่ไมขัดตอหลักชาริอะฮ ไดขยายตัวขึ้นจนอยูในระดับที่สามารถรองรับตลาดทุนที่มี
ประสิทธิภาพและทํางานไดดี ตลาดทุนอิสลามกําลังพัฒนาไปเปนตลาดทุนระดับโลกอยาง
แทจริง องคกรที่ระดมทุนปริมาณมหาศาลจากตลาดทุนอิสลามไดสําเร็จมีตั้งแตธนาคารระหวาง
ประเทศเพื่อการพัฒนา (เชน ธนาคารโลก) ที่ไดอันดับความนาเชื่อถือสูงมาก ไปจนถึง
บริษัทเอกชนที่มีความเสี่ยงสูงกวาจากประเทศกําลังพัฒนา เชน บังคลาเทศ 

ในดานอุปสงค ประเทศในโลกกําลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง 
จะตองทุมเงินลงทุนจํานวนมหาศาลในสาธารณูปโภคในชวงสิบปขางหนา ยกตัวอยางเชน 
ธนาคารโลกประเมินวาอินโดนีเซียประเทศเดียวจะตองใชเงินลงทุนในสาธารณูปโภคถึง 5,000 
ลานเหรียญสหรัฐ (รอยละ 2 ของรายไดมวลรวมในประเทศ) ตอป เพ่ือใหอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะปานกลางแตะระดับรอยละ 6 ตอปตามเปาหมายที่รัฐบาลตั้ง เน่ืองจากตลาด
ทุนในประเทศของลูกหนี้เหลานี้ไม “ลึก” พอที่จะตอบสนองความตองการเงินทุน (หมายความวา
นักลงทุนในประเทศมีเงินลงทุนไมมากพอ) พวกเขาจึงตองหาทางระดมทุนจากนักลงทุนตางชาติ 

นอกจากนี้ ผูมีสวนไดเสียชาวมุสลิมในประเทศรายไดปานกลางเหลานั้น ก็แสดงความ
โนมเอียงที่จะใชการเงินแบบที่ไมขัดตอหลักชาริอะฮ ผูตองการเงินกู โดยเฉพาะองคกรในภาค
ประชาสังคม กําลังเริ่มสะทอนความตองการของผูมีสวนไดเสียของพวกเขาในการทําธุรกรรม
ทางการเงิน และนั่นก็สงผลใหสถาบันการเงินตัวกลางตางๆ รวมทั้งธนาคารพาณิชยและวาณิช
ธนกิจ ตลอดจนสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนา เร่ิมหันมาใหความสนใจกับ “ความตองการที่
ไมใชตัวเงิน” ของลูกคาของพวกเขา เพ่ือใหสามารถแขงขันไดในตลาด  

สําหรับธนาคารเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลก พัฒนาการของตลาด
ทุนอิสลามเปนหัวขอที่มีความสําคัญและทันตอเหตุการณเปนอยางยิ่ง เพราะธนาคารเพื่อการ
พัฒนาเหลานี้ใหสินเชื่อสาธารณูปโภคตอประเทศสมาชิกในปริมาณมหาศาล และดังน้ันจึงยอมมี
ความสนใจในตลาดทุนอิสลามในฐานะที่เปนทางเลือกใหมในการระดมทุน การจัดสรรทุนใน
ตลาดการเงินอิสลามที่สวนใหญอยูในประเทศที่มีอัตราการออมสูงมาก (เชนประเทศแถบ
ตะวันออกกลางหรือมาเลเซีย) ไปสนับสนุนการลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา เปนวิธีที่ธนาคาร
เพ่ือการพัฒนาสามารถใชในการพัฒนาโมเดลการรวมมือระหวางประเทศแบบใหม ที่ฟงเสียง
ของผูมีสวนไดเสียทั้งสองดาน นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาก็สามารถสงเสริมใหตลาด
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การเงินมีเสถียรภาพยิ่งกวาเดิม ดวยการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนอิสลามใหมีสภาพคลอง 
และใหสถาบันการเงินอิสลามสามารถกระจายการลงทุนใหพอรตลงทุนมีความหลากหลายมาก
ขึ้น และบริหารความเสี่ยงไดดีกวาเดิม ทายที่สุด ธนาคารเพื่อการพัฒนาก็ควรสนับสนุนการ
ผนวกรวมตลาดการเงินอิสลามเขาในโครงสรางของระบบการเงินโลกในระยะยาวอีกดวย 
 
ตัวอยางธุรกรรมสําคัญในตลาดทุนอิสลาม 

ในป ค.ศ. 2006 ผูสังเกตการณหลายฝายมองวา อัตราการเติบโตของมูลคาสินทรัพย
ภายใตการบริหารจัดการที่ถูกหลักชาริอะฮจะลดลงจากป 2005 แตจะมีการเนนคุณภาพของตรา
สารมากกวาปริมาณ การแขงขันในตลาดทุนอิสลามจะทวีความรุนแรงขึ้น เม่ือคํานึงวามีธนาคาร
อิสลามและธนาคารพาณิชยกระแสหลักจํานวนมากที่แขงกันอยูในตลาดนี้  

หลักทรัพยแบบอิสลามไดรับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในรอบ 5 ปที่ผานมา ทั้งในฐานะ
ชองทางการระดมทุนของรัฐบาลประเทศอิสลาม และของบริษัทเอกชนดวยการออกตราสาร
แบบซูคุก ในป 2000 มีซูคุกที่ออกและเสนอขายเพียงฉบับเดียว มูลคา 336 ลานเหรียญสหรัฐ 
แตพอมาถึงป 2004 ก็มีการเสนอขายตราสารชนิดนี้ถึง 64 ดีล มูลคารวมสูงเกือบ 7,000 ลาน
เหรียญสหรัฐ ในป 2005 ตัวเลขก็พุงสูงเกิน 10,000 ลานเหรียญสหรัฐ ปจจุบันตลาดซูคุกมีมูลคา
ถึง 30,000 ลานเหรียญสหรัฐ และกําลังเติบโตขึ้นอยางไมหยุดยั้ง 

มาเลเซียมีประสบการณในการออกตราสารอิสลามเพื่อใชในการสรางสาธารณูปโภคมา
นานกวาหนึ่งทศวรรษ ดีลหน่ึงที่มีความคิดสรางสรรคดีในป 2005 คือการออกตราสารอิสลาม 4 
รุนสําหรับ PLUS Expressway ผูบริหารทางดวนสายสําคัญๆ ในประเทศ รวมทั้งทางหลวง
เหนือ-ใตระยะทาง 797 กิโลเมตรที่เชื่อมระหวางประเทศไทยกับสิงคโปร ตราสารอิสลามของ 
PLUS ประกอบดวยตราสารมูลคา 100 ลานเหรียญสหรัฐ อายุ 11 ป, ตราสารมูลคา 200 ลาน
เหรียญสหรัฐ อายุ 12 ป, ตราสารมูลคา 250 ลานเหรียญสหรัฐ อายุ 13 ป, และตราสารมูลคา 
180 ลานเหรียญสหรัฐ อายุ 14 ป ทางหลวงเปนสินทรัพยอางอิง ในขณะที่คาผานทางเปน
รายไดสําหรับตราสาร ตราสารเหลานี้มีอายุยาวกวาอายุของตราสารอิสลามสวนใหญ ซ่ึงมักมี
อายุ 5 ป แตการวางแผนอายุของตราสารเหลานี้ใหครบกําหนดไมตรงกัน แปลวา PLUS มี
ความยืดหยุนที่จะชําระคืนตราสารกอนกําหนดแลวระดมทุนใหม (refinancing) ถามีความจําเปน 
แทนที่จะตองชําระเงินตนคืนใหกับผูถือตราสารทั้งหมดพรอมกันในคราวเดียว การวางแผน
ลวงหนาแบบนี้เปนประโยชนตอมาเลเซียมาก ประเทศแถบตะวันออกกลางควรจะตามอยาง
มาเลเซีย 

ในป 2005 มีการทดลองโครงสรางซูคุกแบบใหมๆ ในตลาดทุนอิสลามของมาเลเซีย 
โดยเฉพาะซูคุกที่ตั้งอยูบนการแบงกําไรจากการรวมทุน ที่เรียกวา มุชารอกะฮฺ (Musharakah) 
ซ่ึงใชสวนแบงกําไรเปนตัวกําหนดผลตอบแทนของตราสาร CIMB Islamic (สถาบันการเงิน
อิสลามแหงหน่ึง) เปนผูออกแบบและรับประกันการเสนอขายซูคุกแบบนี้เปนครั้งแรก คือซูคุก
มูลคา 658 ลานเหรียญสหรัฐ ที่ออกโดย Musharakah One Capital กองทุนรวมลงทุน (venture 
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capital fund) ตอมาในเดือนมิถุนายน 2005 บริษัทลูกของธนาคารชื่อ Arab Banking 
Corporation ซ่ึงมีสํานักงานใหญในกรุงบาหเรน ออกแบบและเสนอขายซูคุกที่ตั้งอยูบนมุชารอ
กะฮฺเปนครั้งแรกในทวีปตะวันออกกลาง สําหรับ Investment Dar แหงคูเวต of Kuwait เงิน
จํานวน 50 ลานเหรียญสหรัฐที่ไดรับ จะถูกนําไปใชในการลงทุนแบบรวมลงทุนเชนกัน ถึงแมวา
ธุรกิจรวมลงทุนในตะวันออกกลางจะยังดอยพัฒนากวาธุรกิจน้ีในมาเลเซียคอนขางมาก ก็ยังจัด
วาเปนธุรกิจที่มีแนวโนมดีมากโดยเฉพาะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและซาอุดิอาระเบีย 
 
นโยบายการเงินแบบอิสลาม 
 หัวขอที่แลวแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ระบบการเงินอิสลามและตลาดทุนอิสลามแสดง
ใหเห็นความยืดหยุนของหลักชาริอะฮในการสนับสนุนระบบการเงินและตลาดทุนที่นอกจากจะ
สามารถดํารงอยู “ควบคู” ไปกับระบบการเงินและตลาดทุนกระแสหลักแลว ยังสามารถ “ตอ
ยอด” ระบบการเงินกระแสหลักในทางที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจโดยรวม กลาวคือ ตราสารที่
ออกในตลาดทุนอิสลามชวยเพ่ิมทางเลือกในการลงทุนใหกับนักลงทุนในตลาดทุนกระแสหลัก 
และระบบธนาคารแบบอิสลามก็ชวยกระจายความเสี่ยงออกจากระบบธนาคารกระแสหลัก 
เทากับเปนการเพิ่มเสถียรภาพใหกับระบบธนาคารกระแสหลักทางออม ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน
อิสลามบางคนมองวา ระบบธนาคารอิสลามรับภาระความเสี่ยงสูงกวาธนาคารกระแสหลัก 
เน่ืองจากโครงสรางการแบงปนกําไรของมุฎอรอบะฮฺจะดึงดูดนักธุรกิจที่ทําธุรกิจที่มีความเสี่ยง
สูงวาจะขาดทุนใหมาใชบริการมุฎอรอบะฮฺ มากกวานักธุรกิจที่ม่ันใจวากิจการของตนจะทํา
กําไร23 เกิดเปนความเสี่ยงที่ศัพทเศรษฐศาสตรเรียกวา “adverse selection” 

เน่ืองจากการคิดดอกเบี้ย ไมวาจะเปนดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินกู เปนเรื่องตองหามใน
หลักชาริอะฮ ผูสังเกตการณหลายคนจึงมองวาธนาคารกลางของประเทศที่ใชระบบการเงินแบบ
อิสลามเปนหลัก เชน อิหราน จะมีขีดจํากัดในการดําเนินนโยบายทางการเงิน (monetary 
policy) เน่ืองจากการใชดอกเบี้ยเปนเคร่ืองมือหลักในนโยบายการเงินของธนาคารกลางกระแส
หลัก อยางไรก็ตาม งานวิจัยบางชิ้นที่ศึกษาประสิทธิภาพของธนาคารกลางอิหรานระบุวา 
ธุรกรรมมูชาริกา และมูรอบะฮะหของธนาคารอิสลาม สามารถใชกําหนดนโยบายการเงินได
คอนขางดี กลาวคือ ในธุรกรรมมูชาริกา ธนาคารนําเงินของผูฝากเงินไปลงทุนในโครงการหรือ
กิจการใดกิจการหนึ่ง แลวหลังจากนั้นก็นําผลกําไรมาแบงใหกับผูฝากเงิน แตเน่ืองจากกิจการ
เหลานี้มักตองใชเวลานานกอนที่จะมีกําไร ธนาคารอิสลามจึงมักจะสงมอบ “สวนแบงกําไรที่คาด
วาจะไดรับ” (expected profits) ลวงหนาใหกับผูฝากเงินกอน เปนรายเดือนหรือรายป แลว
หลังจากนั้นเม่ือกิจการมีกําไรแลวจริงๆ ธนาคารจึงจะสงมอบสวนแบงกําไรที่แทจริงใหกับผูฝาก
เงิน ดังนั้น การกําหนด “อัตรากําไรที่คาดวาจะไดรับ” จึงเปนวิธีที่ธนาคารกลางในระบบอิสลาม
สามารถใชในการควบคุมปริมาณเงินฝากในระบบได ยกตัวอยางเชน ในป 2006 ธนาคารกลาง

                                                 
23 Kuran, Timur (2004), “Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism”. Princeton University Press, Chapter 1. 
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อิหรานกําหนดอัตราผลกําไรที่คาดวานาจะไดไวที่รอยละ 7 สําหรับเงินฝากระยะสั้น และรอยละ 
16 สําหรับเงินฝาก 5 ป (Kiaee, 2007)24 
 
5. ความทาทายในอนาคตและนโยบายที่จําเปน 
  ในอนาคตอันใกลน้ี มีความเปนไปไดสูงมากที่เครื่องมือทางการเงินแบบอิสลามที่มอบ
อัตราผลตอบแทนคงที่ใหกับนักลงทุน และมีสิทธิไลเบี้ยกับผูประกัน (Obligor) เชน อิญาเราะฮฺ
และมูรอบาฮะห จะเปนที่ตองการของนักลงทุนมากกวาเครื่องมือทางการเงินประเภทอ่ืนๆ 
ถึงแมวาประเภทของตราสารที่ออกในตลาดทุนอิสลามนั้นจะขึ้นอยูกับความตองการของนัก
ลงทุนเปนหลัก แตลูกหนี้สวนใหญที่อยากระดมทุนก็ยอมตองการกําหนดตนทุนดอกเบี้ยที่ตอง
จายใหเปนแบบตายตัว มากกวาจะใชระบบการแบงสวนแบงกําไร เพราะผลตอบแทนในแบบ
หลังมีความไมแนนอนสูงกวา 

แมวาสถานการณของตลาดทุนอิสลามโดยรวมจะดูสดใส ผูกํากับดูแลภาครัฐในประเทศ
ตางๆ ก็ยังจําเปนจะตองดําเนินนโยบายและมาตรการตางๆ อยางเปนรูปธรรมที่สุดเพื่อใหตลาด
ทุนเติบโตได โดยเฉพาะในประเด็นดานกฎหมายและกฎเกณฑการกํากับดูแล ยกตัวอยางเชน 
ในการออกตราสารหนี้แบบอิญาเราะฮฺ เจาของสินทรัพยอางอิงอาจจําเปนตองทําสัญญาเชา 
ในขณะที่เจาของสินทรัพยมักเปนรัฐบาลเอง หรือหนวยงานของรัฐ กฎหมายและกฎเกณฑที่
เกี่ยวของในประเทศน้ันๆ อาจไมอนุญาตใหหนวยงานของรัฐนําสินทรัพยดังกลาวไปค้ําประกัน
หรือใหเชา ซ่ึงเปนธุรกรรมที่จําเปนตอการออกแบบอิญาเราะฮฺ นโยบายสงเสริมการเงินอิสลาม
ของรัฐจะเปนเง่ือนไขที่จําเปนตอพัฒนาการของตลาดทุนในอนาคต 

ปจจุบันธุรกรรมการเงินแบบอิสลามมักจะเสียเปรียบตราสารหนี้กระแสหลักในดานความ
คุมคาของตนทุน (cost-efficiency) เน่ืองจากความซับซอนของตราสารทําใหมีคาใชจายดาน
กฎหมาย การทําเอกสาร และการเผยแพรเอกสารคอนขางสูง นอกจากนี้ เน่ืองจากราคาและ
เง่ือนไขของตราสารในตลาดทุนอิสลามสวนใหญใชราคาในตลาดตราสารหนี้กระแสหลักเปน
พ้ืนฐานอางอิง ผูตองการระดมทุนจากตลาดทุนอิสลามจึงไมมีความไดเปรียบดานตนทุน ดังนั้น 
ผูตองการระดมทุนจึงตองกําหนดกลยุทธระยะยาวขององคกรที่ละเอียดถี่ถวน ดานนักลงทุนเอง
ก็สามารถมีสวนรวมในพัฒนาการของตลาดทุนอิสลาม ดวยการเสนอซื้อตราสารเหลานั้นในราคา
สูง ฝายสถาบันการเงินตัวกลางเองก็ควรหาวิธีลดคาใชจายของลูกคาในการทําธุรกรรม เชน 
ดวยการกําหนดมาตรฐานสากลสําหรับโครงสรางตราสารและกระบวนการทําธุรกรรม 

กาวตอไปของการพัฒนาตลาดทุนอิสลามจําเปนจะตองใชความรูและความเชี่ยวชาญ
แบบบูรณาการจากหลากหลายสาขา นับตั้งแตการตีความคัมภีรทางศาสนา ไปจนถึงความ
เชี่ยวชาญดานการออกแบบเครื่องมือทางการเงิน ผานกระบวนการแบงปนความรู การฝกสอน
ซ่ึงกันและกัน และความเขาใจในกลไกตลาด กอนธุรกรรมอิสลามขามชาติจะเกิดไดในตลาดแรก

                                                 
24 Kiaee, Hasan (2007), “Monetary Policy In Islamic Economic Framework: Case of Islamic Republic of Iran”, MPRA Paper, No. 
4837. 
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และตลาดรอง ผูเลนในตลาดก็ควรจะยอมรับสัญญาที่มาจากตางภูมิภาคและตางสํานักคิด
เสียกอน 
 
สรุป 

ถึงแมวาอิสลามจะไมไดมีบทบาทโดยตรงในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในโลกมุสลิม
ในทางที่เปนเหตุเปนผลเทากับที่นักคิดเสรีนิยมใหมเชื่อ หลักอิสลามก็สอดคลองกับแนวคิด “การ
พัฒนาอยางยั่งยืน” ที่กําลังไดรับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยรูปแบบของ “ระบอบเศรษฐกิจใน
อุดมคติ” ในหลักอิสลามมีลักษณะเปน “เศรษฐกิจแบบผสม” (mixed economy) ที่ประกอบดวย
ระบบตลาดที่รัฐกํากับดูแลไมใหมีการผูกขาด เก็งกําไร หรือเอาเปรียบ และระบบสวัสดิการ
สังคมที่ ดําเนินการโดยรัฐ (ดวยกลไกเชิงสถาบัน เชน การเก็บ ซากาต  ไปชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส) ในแงน้ี ระบอบเศรษฐกิจในอุดมคติของอิสลามมีลักษณะคลายกับระบอบรัฐ
สวัสดิการ (welfare state) ของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย หรือระบอบ “เศรษฐกิจเพ่ือสังคม” 
(social market economy) ที่บางประเทศในยุโรปเคยใชระหวางชวงสงครามเย็น คือระหวางป 
ค.ศ. 1960-1970 

ถึงแมวาจะยังไมมีประเทศใดในโลกมุสลิมที่สราง “ระบบเศรษฐกิจในอุดมคติ” ตามหลัก
ศาสนาไดสําเร็จบริบูรณ ประสบการณการพัฒนาของโลกมุสลิมก็ตอกย้ําความจําเปนและ
ความสําคัญของโครงสรางเชิงสถาบันที่สงเสริมเสรีภาพทางเศรษฐกิจ เชน กรรมสิทธิ์สวนบุคคล 
และโครงสรางพื้นฐาน เชน การศึกษา ซ่ึงลวนเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ มากกวาความเชื่อศาสนา ไมวาจะเปนอิสลามหรือศาสนาอื่นใดในโลก 

ปจจุบัน ชาวมุสลิมทั่วโลกจํานวน 1,600 ลานคน รวมกันเปน “ตลาด” ขนาดใหญที่
ระบบการเงินอิสลามจะพัฒนาและเติบโตตอไปไดอีกยาวไกล รายไดจากธุรกิจนํ้ามันในกลุม
ประเทศอาหรับ และความตองการผลิตภัณฑทางการเงินที่ตรงตอหลักชาริอะฮที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ทําใหตลาดทุนอิสลามเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว และผูมีสวนไดเสียฝายตางๆ กําลังเริ่มมองเห็น
ศักยภาพของตลาดนี้ การพัฒนาโครงสรางเชิงสถาบันระดับโลก เชน มาตรฐานบัญชีและองคกร
กํากับดูแล ลวนเปนกาวสําคัญในทิศทางที่ถูกตอง อยางไรก็ตาม การพัฒนาตลาดทุนอิสลาม
จําเปนตองอาศัยความเปนผูนําที่เขมแข็ง และนโยบายที่สรางสรรคของรัฐบาลเจาภาพ กอนที่ผู
เลนในตลาดจะมีโอกาสริเริ่มธุรกรรมการเงินอิสลามใหมๆ ได นักการเงินกระแสหลักและกระแส
รองเห็นพองตองกันวา ตลาดทุนอิสลามที่พัฒนาแลวจะเปนประโยชนอยางมากตอทั้งผูตองการ
ทุนและนักลงทุนสถาบัน และจะชวยสงเสริมเสถียรภาพของสถาบันการเงินอิสลาม เพราะพอรต
ลงทุนของพวกเขาจะมีคุณภาพและความหลากหลายมากขึ้น สภาพคลองของสถาบันการเงิน
เหลานี้จะดีขึ้น และพวกเขาก็จะมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงใหใชมากขึ้น พัฒนาการเหลานี้จะ
ชวยใหตลาดการเงินอิสลาม รวมทั้งผูเลนทุกฝายในตลาด สามารถผนวกรวมเขาไปในโครงสราง
ของระบบการเงินกระแสหลักไดอยางกลมกลืนกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
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การเติบโตอยางกาวกระโดดของระบบการเงินแบบอิสลามและตลาดทุนอิสลาม เปน
ตัวอยางอันดีที่ชี้ใหเห็นความยืดหยุนของหลักอิสลาม ในการดํารงอยูรวมกับระบบการเงินกระแส
หลัก และใชประโยชนจากกระแสโลกาภิวตันในทางที่แสวงหาความเจริญทางเศรษฐกิจไดโดยไม
ตองสูญเสียวฒันธรรม หลักการ หรือความเชื่อทางศาสนาของตนเอง.
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บทที่ 3: นโยบายประชานยิมในละตินอเมริกา (Populist policies in Latin America) 
 
1. ปรัชญาและเบื้องหลัง 

ในชวงทศวรรษ 1980 เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคละตินอเมริกาประสบความลมเหลว
เปนอยางมาก ประสบกับวิกฤตหลายดานในคราวเดียว ทั้งวิกฤตหนี้ตางประเทศ ปญหาเงินเฟอ
สูง สวน GDP ก็ลดลงอยางฮวบฮาบ จนเปนที่กลาวขานวาเปน “ยุคมืด” ของละตินอเมริกา 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา รัฐบาลของประเทศละตินอเมริกาไดดําเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจ
หลายอยาง ควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครอง และภายใตลักษณะของ
วัฒนธรรมเฉพาะตัวของแตละประเทศ แตนโยบายที่ถือเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของละตินอเม
ริกาซึ่งเกือบทุกประเทศในทวีปน้ันเคยใชไมวาจะอยูภายใตระบอบการเมืองแบบใด คือ
แนวนโยบายที่ปจจุบันเรียกกันวา “ประชานิยม” ดังนั้น การทําความเขาใจสภาพเศรษฐกิจละติ
นอเมริกา จึงตองทําความรูจักแนวคิดเกี่ยวกับประชานิยมเสียกอน 
 
ความหมายและรากฐานของแนวคิดประชานิยม 

ประชานิยม (Populism) มีรากศัพทภาษาละตินมาจากคําวา Populus ซ่ึงมาจากราก
ศัพทเดียวกับคําวา People ที่หมายถึง “ประชาชน”25 เกิดขึ้นอยางชัดเจนครั้งแรกในทศวรรษที่ 
186026 ในกลุม Narodniks ของรัสเซีย ซ่ึงเปนขบวนการทางการเมืองที่ใชคอมมูนของชาวนา
เปนฐานรากในการผลักดันใหรัฐบาลทําตามจุดมุงหมายทางการเมือง 

แนวคิดประชานิยม มีรากฐานทางปรั ชญาเกี่ ยว พันกับลัทธิประโยชน นิยม 
(Utilitarianism) ของ เจเรมี เบนแธม (Jeremy Bentham) นักปรัชญาชาวอังกฤษชวงปลาย
ศตวรรษที่ 18 ผูเสนอวารัฐมีหนาที่สรางสิ่งที่ดี (“อรรถประโยชน”) ใหกับประชาชนจํานวนมาก
ที่สุด (“The greatest good for the greatest number”) โดยไมจําเปนตองใหความสนใจกับ
ประเด็นที่เปนนามธรรมและคุณคาทางศีลธรรม27 เชน ความยุติธรรม เสรีภาพ หรือ “สังคมที่ดี” 

ลัทธิประโยชนนิยมเติบโตขึ้นพรอมๆ กับการพัฒนาทางวิทยาศาสตรที่เชื่อม่ันวาทุกสิ่ง
อยางนับไดและวัดได และไดรับอิทธิพลของมันมา รัฐจึงมัก “ชั่งตวง” และมอบ “สิ่งที่ดี” ตาม
ความเห็นของรัฐใหกับประชาชน โดยมองวาประชาชนเปนผูถูกปกครอง (Subject) และสิทธิ 
(Right) เปนของกลุมผูปกครอง28 ประชาชนมีหนาที่รับฟงและรับ “สิ่งที่ดี” จากผูปกครองเทานั้น 
ขัดแยงกับหลักความยุติธรรมที่วา ทุกคนในสังคมตองมีสิทธิเทาเทียมกัน และโดยเฉพาะการ
จัดสรรทรัพยากรตองเปนไปอยางเสรี คนกลุมใดกลุมหน่ึงจะมีอิทธิพลในการกําหนดคุณคาและ
จัดสรรทรัพยากรใหกับคนกลุมอ่ืนๆ มิได  

                                                 
25 วิทยากร เชียงกูล (2548), “ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม”, กรุงเทพ, สายธาร. 
26 ยังมีขอถกเถียงอยูวา นโยบายการเมืองในอาณาจักรโรมันโบราณ สมัยของ จูเลียส ซีซาร เขาขายประชานิยมดวยหรือไม  
27 เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2547), “วิเคราะหประชานิยมในเชิงปรัชญา”. มติชนรายวัน, วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ปที่ 27 ฉบับที่ 9774  
28 อางแลว 
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ตอมา เม่ือลัทธิทุนนิยมแพรขยายใหญขึ้นในทวีป ทําใหคนจนที่ถูกชนชั้นนายทุนเอา
เปรียบมีจํานวนมากขึ้น และเนื่องจากในขณะเดียวกันก็ไดรับอิทธิพลจากลัทธิวัตถุนิยมและลัทธิ
บริโภคนิยมทําใหคนจนเหลานี้มุงเนนการบริโภคและยึดติดกับวัตถุมากขึ้นดวย ซ่ึงทําใหฐานะยิง่
ยากจนลงไปอีก การแพรขยายของลัทธิตางๆ เหลานี้ สนับสนุนใหแนวคิดประชานิยมเติบโตขึ้น
เชนกัน เน่ืองจากรัฐบาลเห็นวาประชาชนสวนใหญไดรับความลําบาก มีฐานะยากจน และมีความ
เปนอยูไมดี จึงเขามามีบทบาทในการจัดสรร “สิ่งที่ดี” เพ่ือชวยเหลือคนสวนมาก ตามแนวคิด
ของลัทธิประโยชนนิยม 

สาเหตุที่สําคัญอีกอยางหน่ึงคือ การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบ “เปดเสรีสุดขั้ว” 
ภายใตอุดมการณเสรีนิยมใหมของ “ตะวันตก” ซ่ึงถูก “นําเขา” มาใชอยางเรงรีบและรุนแรงใน
แทบทุกประเทศในละตินอเมริการะหวางทศวรรษ 1960-1980 เสมือนเปนการเปดชองทางให
นายทุนตางชาติเขาถึงและขูดรีดเอาทรัพยากรตาง ๆ ของประเทศไมวาจะเปน ปาไม แรธาตุ 
ที่ดิน นํ้ามัน และแรงงาน ไดงายขึ้น เฉกเชนเดียวกับสมัยประเทศยังตกเปนอาณานิคมของ
จักรวรรดิอยู ทําใหเกิดการถายเททรัพยากรจากประเทศดอยพัฒนา ไปสูประเทศพัฒนาแลว
อยางถูกตองตามกฎหมาย เพราะกฎหมายถูกตราขึ้นเพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับประเทศพัฒนาแลว
เปนหลัก 

ผลจากการดําเนินนโยบาย “เปดเสรีสุดขั้ว” น้ี มิไดกอใหเกิดประโยชนตามที่ประชาชน
คาดหวังไว เม่ือผนวกกับโครงสรางเชิงสถาบันที่ไมเขมแข็ง เชน ถูกรวบอํานาจโดยเผด็จ
การทหาร ก็กลับสรางปญหามากมายใหกับประเทศเหลานั้น ไมวาจะเปน ปญหาการวางงาน 
ปญหาฉอราษฎรบังหลวง ปญหาการผูกขาดธุรกิจของบรรษัทตางชาติทั้งกิจการทั่วไปและ
กิจการที่เคยเปนของรัฐ ทําใหประชาชนเดือดรอนและสรางความเหลื่อมล้ําทางสังคมสูงมาก 

ภายใตสถานการณเชนน้ี ผูปกครองภายใตแนวคิดประชานิยมจึงพยายามนําเสนอ
แนวนโยบายที่มีลักษณะเปนปฏิกิริยาโตกลับ (Reactionary) นโยบายเดิม โดยมีสาระตอตาน
แนวคิดแบบ “ตะวันตก” (เชนอุดมการณเสรีนิยมใหม ซ่ึงมักจะอางความมีประสิทธิภาพ เสรีภาพ 
และการแขงขัน) และลิดรอนอํานาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นนํา (Establishment) ทั้งชนชั้นนํา
ระดับทองถิ่นและระดับชาติที่มีบรรษัทตางชาติคอยหนุนหลัง บางก็ยึดกิจการของเอกชนกลับคืน
มาเปนของรัฐดังเดิม บางก็ออกกฎหมายหามมิใชชาวตางชาติถือครองทรัพยสินของประชาชน
ภายในประเทศ รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ที่มุงใหระบบเศรษฐกิจเอ้ือประโยชนแกชนชั้นฐานราก
มากกวาที่ผานมา29 ทําใหประชาชนสวนใหญของประเทศซ่ึงเปนคนจน ไดประโยชนจาก
นโยบายเหลานั้นในเบื้องตนโดยไมตองแบกรับตนทุนเอง แตในระยะยาวนั้น งานศึกษาสวนใหญ
พบวา ประเทศที่ใชนโยบายประชานิยม โดยเฉพาะประเทศแถบละตินอเมริกา ยังไมมีประเทศ
ใดที่ประสบความสําเร็จ ยิ่งไปกวานั้น การใชนโยบายประชานิยมอาจเปนสาเหตุหน่ึงของ
วิกฤตการณตางๆ ในประเทศอีกดวย  

                                                 
29 ดร.อัมมาร สยามวาลา และดร.สมชัย จิตสุชน (2550), “แนวทางการแกปญหาความยากจน : เสรีนิยม ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ” , 
สัมมนาประจําป ๒๕๕๐ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 
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2. รูปแบบและหลักการของนโยบายประชานิยม 

หลักการพื้นฐานของนโยบายประชานิยม คือการระดมทรัพยากรทางการคลังของรัฐบาล 
ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และรายไดจากการคาขายของรัฐบาล เชน รายได
จากการขายน้ํามัน รายไดจากการขายสลากกินแบงรัฐบาล มาใชจายอยางเต็มที่ในนโยบาย
ประชานิยมรูปแบบตางๆ ดังจะอธิบายตอไป รวมทั้งการทําใหสถาบันการเงินของรัฐใหเปน
แหลงเงินทุนในการใชจายงบประมาณไปในนโยบายประชานิยมรูปแบบตาง ๆ โดยเนนหนักไป
ในการใช นโยบายกึ่งการคลัง ซ่ึงเปนนโยบายการเงินที่มีผลเสมือนนโยบายการคลัง30 อยางเชน 
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตราของการซื้อขายสินคาเกษตรที่มีผลอุดหนุนเกษตรกรและ
ชาวนา เปนตน ทําใหประชาชนไดรับสวัสดิการ โดยไมตองแบกรับตนทุนเองในระยะสั้น  

ในสวนของเปาหมายในการดําเนินนโยบายประชานิยมน้ัน รัฐบาลมักอางวาการดําเนิน
นโยบายประชานิยมเปนไปเพื่อชวยเหลือคนยากจนที่เปนกลุมคนสวนใหญภายในประเทศใหมี
สิทธิเสรีภาพมากขึ้น และมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น บางก็อางวาเปนนโยบายที่จะแกไขปญหา
ความยากจนได อยางไรก็ดี มีเสียงวิพากษวิจารณมากถึงเปาหมายที่แทจริงของการดําเนิน
นโยบายประชานิยมเหลานี้ โดยเฉพาะขอครหาที่วา รัฐบาลอาจพยายามอัดฉีดเงินและใชจาย
ทางการคลังไปในโครงการตางๆ ใหกับคนจนเพียงเพื่อตองการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง 
หวังผลจากคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งตอไป ในขณะเดียวกันก็ใชประโยชนจากกระบวนการ
กําหนดนโยบายและกระบวนการนํานโยบายไปใชเพ่ือแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจใหกับ
ตัวเองและพวกพองเทานั้น 

ในทางปฏิบัติ นโยบายประชานิยมมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงอาจแบงออกเปนมาตรการ
หลัก 3 มาตรการ ไดแก 1) มาตรการพัฒนาความเปนอยูของประชาชนในระดับรากหญา 2) 
มาตรการสรางสวัสดิการสังคม และ 3) มาตรการแกไขปญหาความยากจนและการยกหนี้/พัก
ชําระหนี้ ซ่ึงลวนแลวแตสรางความนิยมทางการเมืองใหกับพรรครัฐบาลของประเทศที่นํา
นโยบายเหลานี้ไปใชทั้งสิ้น อาทิ  นโยบายควบคุมราคาสินคา นโยบายขึ้นคาแรงขั้นต่ํา อยางที่
ใชในประเทศชิลี นโยบายยกหนี้ จางขาราชการเพิ่มจํานวนมาก ออกกฎหมายคาจางแรงงานแต
หามไลคนงานที่เกียจครานออก และเพิ่มสวัสดิการตางๆ  นอกจากนั้นยังเอ้ือการบริโภคดวยการ
ใช “อัตราแลกเปลี่ยนปลอม” โดยใหอัตราแลกเปลี่ยนภายในประเทศสูงกวาราคาตลาดมาก ๆ 
เพ่ือใหสินคานําเขามีราคาถูก อยางที่ใชในประเทศเวเนซุเอลา31 นโยบายอุดหนุนคนยากจนใน
เรื่องที่อยูอาศัย เสื้อผาและเงิน รวมทั้งสรางสถานเลี้ยงเด็กกําพราและโฆษณาเพื่อตอกย้ําและให
ความหวังคนยากจน โดยใชงบประมาณของรัฐทั้งหมดของประเทศอารเจนตินา หรือแมแต

                                                 
30 อางแลว 
31 ดร. ไสว บุญมา (2549) , “ปจจัยที่ทําให ‘ละตินอเมริกา’ ยิ่งพัฒนายิ่งจน ( 1 และ 2 )”, ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 13 กุมภาพันธ 2549, ปที่ 29 
ฉบับที่ 3766. 
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นโยบายประกันสุขภาพ นโยบายพักหนี้เกษตรกร บานเอ้ืออาทร และกองทุนหมูบานในประเทศ
ไทยสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี32  
 
3. บทบาทของนโยบายประชานิยมในละตินอเมริกา 

แนวคิดประชานิยมเขาไปมีบทบาทในประเทศตางๆ ในแถบภูมิภาคละตินอเมริกาดวย
แบบแผนลักษณะที่คลายคลึงกัน เม่ือพิจารณาจากประวัติศาสตรพบวา แตเดิมในยุคที่จักรวรรดิ
นิยมกําลังแพรขยายอํานาจ ประเทศแถบละตินอเมริกาที่ถือวาเปนประเทศที่อุดมสมบูรณ เต็ม
ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ดังนั้นจึงดึงดูดใหประเทศมหาอํานาจผูแสวงหาอาณา
นิคมเขามาครอบครองเปนเมืองขึ้นและขูดรีดทรัพยากรไปเปนจํานวนมาก   

หลังจากไดรับเอกราชจากประเทศเจาอาณานิคม ประเทศในภูมิภาคนี้สวนใหญ ไดใช
ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมและระบบการปกครองที่เปนเผด็จการทหาร ยกเวนประเทศ
เม็กซิโก รัฐบาลทหารดําเนินนโยบายชาตินิยม โดยยึดกิจการและทรัพยสินของเอกชนใหมาเปน
ของรัฐ แตเน่ืองจากการบริหารจากภาครัฐเปนระบบที่ไมมีประสิทธิภาพ จึงทําใหกิจการเหลานั้น
ตองประสบผลขาดทุน ในระหวางนั้น เน่ืองจากรัฐบาลทหารตองการอยูในอํานาจเปนเวลานาน 
ซ่ึงทําใหตองการคะแนนนิยมจากประชาชน จึงเริ่มดําเนินนโยบายประชานิยมในรูปแบบตาง ๆ 
เพ่ือทําใหประชาชนนิยมชมชอบ มากไปกวานั้นรัฐบาลทหารยังมีพฤติกรรมแสวงหา
ผลประโยชน ฉอโกง เอ้ือผลประโยชนใหกับพวกพองของตนเอง  

ยกเวนประเทศอารเจนตินาเพียงประเทศเดียวเทานั้นที่แนวคิดประชานิยมเขามามี
บทบาทดวยวิธีที่ตางออกไป ทั้งที่แตเดิมอารเจนตินาเปนประเทศที่พัฒนาไปคอนขางมาก 
เหนือกวาประเทศในยุโรปและอาจเทียบเทากับประเทศอเมริกาซึ่งเปนประเทศพัฒนาแลวดวย
ซํ้า แตการปกครองกลับถูกครอบงําดวยกลุมเศรษฐีที่ดินเพียงไมกี่กลุมที่เห็นแกประโยชนสวน
ตน มีพฤติกรรมขูดรีดเอาเปรียบชนชั้นกรรมาชีพ จนกระทั่งทําใหคนจนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
ตอเม่ือ นาย ฮิโปลิโต อิริโกเยน ชูนโยบายประชานิยมชวยเหลือคนยากจนในการหาเสียง
เลือกตั้งป พ.ศ. 2459 เขาจึงไดรับเลือกอยางทวมทน และดําเนินนโยบายประชานิยมจากนั้น
เปนตนมา33 

สวนประเทศอื่นๆ หลังจากที่รัฐบาลไดดําเนินนโยบายประชานิยม พบวาเกิดปญหาและ
ผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก อันเนื่องมาจากการดําเนินนโยบายและ
พฤติกรรมของรัฐบาลทหาร ไมวาจะเปน ปญหาเงินเฟอ ปญหาการใชจายเกินตัวของรัฐบาล 
ปญหาอัตราแลกเปลี่ยนและปญหาหนี้ตางประเทศ ปญหาตาง ๆ เหลานี้ขยายวงกวางจนเปน
วิกฤตการณระดับชาติ รายแรงจนบางประเทศถึงขั้นลมละลาย34 กอปรกับปญหาอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะเฉพาะในแตละประเทศ เชน ปญหาเชื้อชาติและความขัดแยงระหวางชนชั้นปกครอง

                                                 
32 รังสรรค ธนะพรพันธ, “ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลทักษิณ” 
33 ดร. ไสว บุญมา (2549) , “ปจจัยที่ทําให ‘ละตินอเมริกา’ ยิ่งพัฒนายิ่งจน ( 1 และ 2 )”, ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 13 กุมภาพันธ 2549, ปที่ 
29 ฉบับที่ 3766. 
34 ชวงป พ.ศ. 2507- 2528 ประเทศบราซิลประสบปญหาเศรษฐกิจรุนแรง มีภาวะเงินเฟอสูงกวารอยละ 1700 จนประเทศลมละลาย 
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สวนนอยกับชนพ้ืนเมืองสวนใหญ ปญหายาเสพติดและการฉอราษฎรบังหลวง ฯลฯ  ทําให
ประเทศเกิดความระส่ําระสายเปนอันมาก 

ในชวงเวลานั้นถึงแมวาอํานาจในการปกครองจะเปนของรัฐบาลทหาร แตก็ยังมีการ
แทรกแซงจากประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนระยะๆ โดยในชวงป พ.ศ.2443-2518 มีการ
แทรกแซงทางการทหารกวา 100 ครั้ง เทากับมีการแทรกแซงทุก 1 ครั้งในแตละรอบ 9 เดือน 
ตลอดระยะเวลา 75 ป เหตุผลสองประการที่ทําใหสหรัฐอเมริกาเขามาแทรกแซงในภูมิภาคละติ
นอเมริกาไดแก ประการแรก ตองการตอตานขบวนการภาคประชาชน ประการที่สอง ตองการ
ตอตานรัฐบาลที่แข็งขืน และตองการมีอิสรภาพจากสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุน
กําลังทหารแกฝายที่สวามิภักดิ์ 35 เพ่ือปราบปรามฝายตรงกันขาม ดังน้ันจึงมีการตอสูกัน
ระหวางฝายตอตานและฝายสนับสนุนเกิดขึ้นตลอดเวลา 

ในที่สุดเม่ือประเทศที่ประสบปญหาตาง ๆ มากมายและรายแรงจนไมสามารถแกไขได
ดวยตนเอง จึงตองขอความชวยเหลือจากองคกรโลกบาล ไมวาจะเปน ธนาคารโลก (World 
Bank) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) โดยการกูยืมเงินจาก IMF ประเทศผูกูจะตอง
ดําเนินเมนูนโยบายตามคําแนะนําของ IMF มิเชนนั้นจะไมไดรับการพิจารณาอนุมัติเงินกูครั้ง
ตอไป  

เมนูนโยบายที่ IMF แนะนําใหประเทศที่ประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจทําตามนั้นมี
แนวคิดมาจาก ฉันทมติวอชิงตัน ที่เนน 4ations น่ันคือ การรักษาเสถียรภาพ (Stabilization) 
โอนกิจการของรัฐใหเอกชนดําเนินการ (Privatization) เปดเสรี (Liberalization) และ การผอน
ปรนกฎเกณฑ (Deregulation)  ดังน้ันการแกไขปญหาเศรษฐกิจมหภาคที่ละตินอเมริกันตอง
เผชิญจึงตองใชเมนูนโยบายที่รัดเข็มขัดมาก ไมวาจะเปน นโยบายเก็บภาษีในอัตราที่เพ่ิมมาก
ขึ้น นโยบายลดการใชจายภาครัฐบาล ซ่ึงลวนแลวแตเปน นโยบายเศรษฐกิจแบบหดตัว มีผล
กระหน่ําซ้ําเติมใหประชาชนตองตกงาน กิจการตาง ๆ ตองปดตัวลงไปมากมายจากภาวะ
เศรษฐกิจฝดเคือง เกิดความเดือดรอนไปเปนทอดๆ ถึงประชาชนระดับรากหญาซึ่งเปนคนสวน
ใหญของประเทศ หากจะกลาววา IMF ไดใหยารักษาที่ผิดกับโรคก็คงไมผิดนัก ทําใหประเทศ
ตาง ๆ ที่ประสบปญหาตองวนเวียนอยูในวิกฤตบานเมืองซ้ําแลวซํ้าอีก 

อยางไรก็ดี ในชวง 25 – 30 ปที่ผานมา ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ทั้งจาก
การปฏิวัติที่มีสหรัฐอเมริกาอยูเบื้องหลังและการลอบสังหารผูนําฝายทหารหลายครั้งหลายหน 
จนทําใหระบอบเผด็จการถูกโคนลม และเปลี่ยนผานเขาสูระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
โดยหันมายึดถือลัทธิเสรีนิยมใหมกันมากขึ้น มีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหเปนทุนนิยมที่มี
ประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศยุโรปเปนศูนยกลาง คอย
ถายโอนทรัพยสิน ความมั่งคั่ง ผลกําไร ผลประโยชนและเงินคาสัมปทาน/คาภาคหลวงจํานวน
มาก จากภูมิภาคละตินอเมริกาไปสูประเทศตนเอง ทั้งโดยวิธีที่ถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย36 
                                                 
35 ปเตอร รอสเซส (2550) , “ชนกลุมใหญในละตินอเมริกา”, ทองถิ่นสนทนา, 
http://www.localtalk2004.com/V2005/detail.php?file=1&code=a1_29062007_01. 
36 Petras, James, “Latin America, the EU and the US: The New Polarities” 
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ไมตางอะไรกับการขูดรีดทรัพยากรของประเทศอาณานิคมในยุคลาอาณานิคม การปลนชิง
ทรัพยากรในลักษณะนี้ทําใหประเทศในภูมิภาคนี้เขาสูวิกฤตใหญอีกครั้ง  

จนกระทั่งในชวงตนทศวรรษ 1990 ขบวนการสังคมการเมืองนอกรัฐสภาที่ทนตอการ
ปลนชิงของสหรัฐอเมริกาไมไหว เริ่มปรากฏขึ้นทั่วทั้งละตินอเมริกา จากนั้นจึงเกิดการลุกฮือครั้ง
ใหญของประชาชน เพื่อโคนลมประธานาธิบดีที่เปนนอมินีของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ถึงแม
ขบวนการมีความเขมแข็งมากในการเรียกรองการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสถาบันครั้งสําคัญใน
ประวัติศาสตร แตแลวกลับทําไมสําเร็จ ตองกลับเขาสูกระบวนการเลือกนักเลือกตั้งเขามาเปน
ผูนําอีกครั้งหน่ึง และแมวาขบวนการสังคมการเมืองโดยภาพรวมจะเสื่อมถอยลงไป แตกระน้ัน
ในบางประเทศการตอสูของมวลชนกลับทําใหไดระบอบการเมืองใหม ที่ถึงจะไมไดปลอดอิทธิพล
ของลัทธิเสรีนิยมใหม แตก็ไมเลือกเดินตามสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศยุโรปอีกตอไป อยาง
ประเทศเวเนซุเอลา โดยการนําของประธานาธิบดี อูโก ชาเวซ และประเทศโบลิเวียโดยการนํา
ของ ประธานาธิบดี อีโว โมราเลซ37  

 การดําเนินนโยบายของประเทศเหลานี้ มีแนวคิดตอตานสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศ
ยุโรปอยางออกนอกหนา38 เร่ิมออกกฎหมายใหมประกาศยึดกิจการของเอกชนใหกลับมาเปน
ของรัฐอีกครั้ง นอกจากนั้นยังใชจายเงินรายไดจากการขายน้ํามันซึ่งเปนทรัพยากรหลักของ
ประเทศ ไปในการสรางเสริมระบบสาธารณสุข การศึกษา ระบบการฝกอาชีพ และสรางสถาน
อนุบาลเด็กออน ฯลฯ ซ่ึงลวนแลวแตเปนนโยบายประชานิยมทั้งสิ้น และประเทศโบลิเวียก็รับลูก 
ดําเนินรอยตามนโยบายของประธานาธิบดี อูโก ชาเวซ ดังนั้นจึงเห็นชัดวานโยบายประชานิยม
ไดกลับเขามามีบทบาทในภูมิภาคละตินอเมริกาอีกครั้งหน่ึง ซ่ึงในแตละประเทศก็จะมี
รายละเอียดแตกตางกันออกไป  

เอียน เบรมเมอร ชี้วา แมผลสํารวจจากสถาบัน Latinobarometro จากประเทศชิลีในป 
2005 จะสะทอนวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา “ ระบบตลาดเปนระบบเดียวที่จะ
สามารถพัฒนาประเทศของเขาได” แตก็มีแนวโนมความตองการใหรัฐเปลี่ยนไปใชนโยบาย
ประชานิยมหรืออยางนอยที่สุดก็นโยบายที่มีระดับความ “ซาย” ในแงอุดมการณทางการเมือง
มากขึ้นอยางเห็นไดชัดจริง โดยมีความตองการในนโยบายประชานิยม หรือนโยบายการเมือง
และเศรษฐกิจแบบชาตินิยมอยูบางในประเทศชิลี, โคลัมเบีย, บราซิล และเม็กซิโก ความ
ตองการแบบนี้เพ่ิมสูงขึ้นในประเทศเปรู, อาเจนตินา, เอกวาดอร และโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เวเนซุเอลากับโบลิเวีย ระดับความตองการที่แตกตางกันนี้ กําหนดโดยสถานการณทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่ตางกัน สวนความสามารถของรัฐบาลในการตอบสนองตอความตองการ
น้ัน ก็ขึ้นอยูกับปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมืองเชนเดียวกัน ดังน้ันจึงพบวา รัฐบาลของ
ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมาก เชน ในเวเนซุเอลา โบลิเวีย และเอกวาดอร ก็จะสามารถนํา
นโยบายประชานิยมหรือนโยบายที่มีลักษณะ “เอียงซาย” ออกมาใชไดมากกวาประเทศอื่น ๆ  

                                                 
37 อางแลว 
38 Bremmer, Ian (2006), “Populist Resurgence in Latin America?”,Survival, Vol.48:2, p. 5-16. 
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 แนวโนมความตองการนโยบายที่วานั้นไมไดเปนเหมือนกันหรือมีรูปแบบเดียวกัน 
(uniform) เสียทีเดียว เน่ืองจากประเทศตาง ๆ อยูภายใตบริบททางประวัติศาสตร การเมือง 
สถาบันทางสังคม และปจจัยเชิงวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทวาประชาชนตางมีแนวโนมที่จะ
เรียกรองนโยบายประชานิยมที่รับผิดชอบมากกวาที่ผานมา ยกตัวอยางเชน ในประเทศเม็กซิโก 
ชิลี และบราซิล ที่โครงสรางเชิงสถาบันไดรับการพัฒนาดีกวาเพื่อนบาน มีโอกาสวานโยบายที่
รัฐบาลใชจะมีลักษณะ “ทวนนโยบายเดิม” (policy reversal) มากกวา สวนประเทศที่โครงสราง
เชิงสถาบันยังคงออนแอ อยางประเทศ เวเนซุเอลา โบลิเวีย เปรู นโยบายจะมีลักษณะรวมศูนย
อํานาจอยูที่ตัวผูนํามาก ซ่ึงสุมเสี่ยงตอการใชอํานาจไปในทางที่ผิด  

สวนในประเทศที่สถาบันไดรับการพัฒนาดีแลว แตประสบปญหาจากนโยบายประชา
นิยมอยางประเทศอาเจนตินา จะพบวาแมจะตองเผชิญปญหาเงินเฟอรุนแรงเปนเลขสองหลัก 
(double digit) แตประชาชนก็ยังเรียกรองนโยบายประชานิยมตอไป เพราะประชาชนยอมรับการ 
“แลก” ระหวางปญหาเงินเฟอ (ราคาสินคาแพงขึ้น) กับนโยบายประชานิยมที่จะกระตุนเศรษฐกิจ
ระยะสั้นได แมวาการใชนโยบายแบบนี้จะทําใหตนทุนที่สังคมจะตองแบกรับเพ่ิมสูงขึ้นอีก กลาว
โดยสรุป นักเศรษฐศาสตรยังตองจับตามองตอไปวา การกลับมาดําเนินนโยบายประชานิยมใน
รูปแบบใหมๆ โดยเฉพาะนโยบายประชานิยมเสรีเชนนี้ จะเปนเหตุใหเกิดวิกฤตของประเทศอีก
หรือไม 
 
4. ความสอดคลองกันระหวางการดําเนินนโยบายประชานิยมกับปจจัยตาง ๆ  

เม่ือพิจารณาจากงานศึกษาสวนใหญที่ศึกษาผลจากการดําเนินนโยบายประชานิยม
ภายในภูมิภาคละตินอเมริกาพบวา เม่ือถึงที่สุดแลว รัฐบาลตางๆ ที่เลือกใชนโยบายนี้กลับตอง
พบแตความลมเหลวอยูเสมอ39 เม่ือพิจารณาจากปจจัยทางดานความสอดคลองกันของนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคที่รัฐบาลใชซ่ึงสวนใหญเปนนโยบายประชานิยมกับปจจัยเชิงวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง และปจจัยทางดานทรัพยากร พบวา การดําเนินนโยบาย
ประชานิยมสอดคลองกับปจจัยทางดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และทรัพยากรของละตินอเมริ
กันพอสมควร  
 
ปจจัยเชิงวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 

เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคละตินอเมริกาที่เปนเทือกเขาสลับซับซอน เปน
ถิ่นที่อยูอาศัยของคนหลายเชื้อชาติ ไมวาจะเปน ชนชาวพื้นเมือง คนเชื้อสายอินเดียน คนเชื้อ
สายอินโดนีเซีย คนผิวดํา คนลูกผสมและอื่น ๆ  ทําใหภูมิภาคนี้ประกอบไปดวยวัฒนธรรมและ
ภาษาที่หลากหลายและซับซอน มีการปกครองในแบบเฉพาะตัว เนนการทําเกษตรและพึ่งพา
ตนเอง ไมคอยยอมรับวัฒนธรรม ภาษา และระบบการเมืองของตางชาติ  พรอมกันน้ันภูมิภาคนี้
ก็ยังประกอบไปดวยทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากและหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งนํ้ามัน 

                                                 
39 Dornbusch, Rudiger and Edwards, Sebastian, “The Macroeconomics of Populism in Latin America” 
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ซ่ึงแหลงพลังงานสําคัญที่ดึงดูดใจของประเทศมหาอํานาจทั้งในภูมิภาคเดียวกันและภูมิภาคอ่ืน 
ๆ จนกระทั่งตองตกเปนเมืองขึ้นของประเทศมหาอํานาจทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศยุโรปในยุคที่มีการลาอาณานิคม ซ่ึงประเทศเจาอาณานิคมไดเขา
มายัดเยียดระบบการปกครองแบบตะวันตก ขูดรีดเอาทรัพยากรไปใช และเอาเปรียบชน
พ้ืนเมืองตาง ๆ นานา ตลอดระยะเวลาที่เปนอาณานิคมอยู และแมตอมาประเทศมหาอํานาจจะ
คืนเอกราชใหแลว แตก็ยังคงแทรกแซง เอาเปรียบประเทศละตินอเมริกาตอไปในรูปแบบอ่ืน ๆ  

การเลือกดําเนินนโยบายประชานิยมในเวลาตอมา จึงสอดคลองกับความตองการของ
คนสวนใหญในประเทศอยางมาก เพราะนอกจากจะเปนนโยบายที่เอาใจประชาชนในดานตาง  
ๆ แลว ยังไมขัดแยงกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของแตละชนชาติอีกดวย ประชาชนยังคงทําเกษตร
พ่ึงพาตนเองได โดยมีรัฐบาลเขามาสนับสนุนในดานตาง ๆ มากไปกวานั้นการที่ภูมิภาคละตินอ
เมริกามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ ยังชวยเกื้อหนุนการดําเนินนโยบายประชานิยมไดดีอีกดวย 
เน่ืองจากรัฐบาลสามารถนํารายไดจากการขายทรัพยากรตาง ๆ โดยเฉพาะน้ํามันซึ่งถือเปน
รายไดหลัก มาอุดหนุนโครงการประชานิยมตาง ๆ ไดดวย 
 
ปจจัยเชิงประวัติศาสตร 

เน่ืองจากประวัติศาสตรของละตินอเมริกาเต็มไปดวยเหตุการณที่ถูกประเทศมหาอํานาจ
ตางๆ เขามาครอบครองหรือครอบงําทั้งโดยทางตรงและทางออมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน 
การครอบงําของประเทศตะวันตกทําใหชนพ้ืนเมืองที่ถูกกดขี่ขมเหงโดยประเทศมหาอํานาจ
ตอตานประเทศเหลานี้ ไมวาจะแสดงออกหรือไมก็ตาม ยิ่งการที่ประเทศมหาอํานาจเขามา
เผยแพรระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม ใหผูนําที่ทํา
หนาที่รักษาผลประโยชนของตน (ที่อาจเรียกวา ‘ผูนํานอมินี’) นําไปใช หากแตระบอบการเมือง
แบบประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมกลับถูกกลุมชนชั้นปกครองเบี่ยงเบน
บิดเบือนเพ่ือสรางผลประโยชนใหกับกลุมของตนเอง จนกลายเปนประชาธิปไตยที่เปน
ประชาธิปไตยแตเพียงรูปแบบ สถาบันทางการเมืองพ้ืนฐานออนแอจนไมสามารถทํางานได 
แทนที่ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ตามระบอบประชาธิปไตย กลับถูกจํากัดสิทธิทั้งดานสิทธิ
ทางสังคมและสิทธิสวนบุคคล 

สวนระบอบทุนนิยมก็เปนเพียง “ทุนนิยมพวกพอง” ที่เอ้ือประโยชนกับคนบางกลุม ทํา
ใหชองวางระหวางชนชั้นถางขึ้น การกระจายรายไดแยลง สวนการจางงานแทนที่จะเพ่ิมขึ้นตาม
กลไกตลาดกลับทําใหคนตกงานหรือไมก็ถูกกดคาจางจนต่ําเกินกวาจะมีคุณภาพชีวิตที่สมควรมี
ได จนเกิดผลกระทบตอประชาชนมากมาย น่ันยิ่งทําใหประชาชนตอตานและเริ่มเรียกรอง
นโยบายที่เขาอกเขาใจและใหความเปนธรรมตอคนสวนใหญมากขึ้น โดยไมตองเดินตาม
สหรัฐอเมริกา สงผลใหนโยบายประชานิยมเปนที่ตองการของคนละตินอเมริกันอยางแพรหลาย 
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ปจจัยเชิงการเมือง การปกครอง 
สวนความสอดคลองกันระหวางการดําเนินนโยบายประชานิยมกับปจจัยทางดาน

การเมือง การปกครอง จะมากนอยแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับอุดมการณทางการเมืองที่แตละ
ประเทศยึดถือ เชน ประชาธิปไตย สังคมนิยม หรือเผด็จการทหาร ขึ้นอยูกับลัทธิความเชื่อทาง
เศรษฐกิจวาเชื่อในลัทธิเสรีนิยมใหม หรือลัทธิตอตานเสรีนิยมใหม  และขึ้นอยูกับปจจัยเชิง
สถาบันอ่ืน ๆ เชน กลไกการตรวจสอบการทุจริต กลไกการลงโทษ และประชาสังคม   

 
5. รูปแบบของประชานิยมละติน 

เน่ืองจากในภูมิภาคละตินอเมริกามีการดําเนินนโยบายประชานิยมควบคูไปกับรูปแบบ
การเมือง การปกครองที่หลากหลาย รวมทั้งโครงสรางทางสถาบันของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
น้ี ยังไมไดรับการพัฒนาอยางจริงจัง โดย สตีฟ สเตน (Steve Stein) ผูเชี่ยวชาญดาน
ประวัติศาสตรเปรูและผูเขียนเรื่อง Populism in Peru ใหความเห็นวา ประชานิยมในละตินอเม
ริกามี 3 รูปแบบดวยกัน ประกอบไปดวย ประชานิยมด้ังเดิม (Classic Populism) แบบของ 
ประธานาธิบดี เปรอน ในอารเจนตินา, ประชานิยมเสรีนิยมใหม (Neo-populism or Neo-
populism Liberalism) แบบของ ประธานาธิบดี อัลเบอรโต ฟูจิโมริ ในเปรู และประชานิยมแบบ
ชาเวซ (Chavista populism) หรืออาจเรียกไดวาเปน ประชานิยมชาตินิยม (Neo-populism 
Nationalism) ของประธานาธิบดี อูโก ชาเวซ ในเวเนซุเอลา ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  

 
ประชานิยมแบบด้ังเดิม (Classic Populism) 

สําหรับประชานิยมแบบด้ังเดิม ผาสุก พงษไพจิตรใหความเห็นวา มีลักษณะเดนของตัว
ผูนําที่ทําใหประชาชนเชื่อไดวา สามารถนําความรุงเรืองมาสูประเทศหรือทําใหประเทศผานพน
วิกฤตได โดยความนิยมของผูนํามาจากความนิยมสวนตัว หาใชจากอุดมการณทางการเมืองไม  

ฐานเสียงอยูที่หลายชนชั้นแตสวนใหญเปนกลุมสหภาพแรงงาน ทําใหมีนโยบายที่สําคัญ 
คือ นโยบายเพ่ิมคาจางและสวัสดิการใหกับกลุมสหภาพแรงงาน นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
ทดแทนการนําเขา มีการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ นอกจากนั้นยังมีนโยบายจัดสรร 
กระจายและแจกจาย สินคาและบริการตาง ๆ ใหกับประชาชนสวนใหญของประเทศซึ่งเปนคน
จนและชนชั้นกลางใหเปนธรรมมากขึ้น โดยพยายามเปดพื้นที่สําหรับคนจนชายขอบใหเขามามี
บทบาทในกระบวนการทางการเมืองและนอกจากนั้น ยังใชนโยบายควบคุมราคาสินคาและเนน
บทบาทของรัฐในการทําหนาที่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และพยายามปกปองประเทศจากการ
เอาเปรียบของตางชาติ40 อีกดวย  

แมนโยบายจะมีลักษณะคอนไปทางสังคมนิยม แตก็ไมไดตั้งใจตอตานทุนนิยมเสีย
ทีเดียว เน่ืองจากไมมีนโยบายการปฏิรูปที่ดิน และไมจํากัดสิทธิและควบคุมการถือครอง
                                                 
40 วินัย ผลเจริญ (2546), “ผลกระทบของนโยบายประชานิยมที่มีตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย”, สัมมนาการเมืองการปกครองไทย, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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ทรัพยสิน ของชนชั้นนายทุน จึงไมอาจกลาวไดวาการดําเนินนโยบายในลักษณะนี้ มีพ้ืนฐานอยู
บนอุดมการณสังคมนิยม นโยบายแบบนี้กลับมีลักษณะตองการกระจายการบริโภคมากกวา
ตองการปฏิวัติอะไร  

รัฐบาลที่ดําเนินนโยบายในลักษณะนี้ ไดแก รัฐบาลนําโดยประธานาธิบดี Juan Peron 
แหงประเทศอารเจนตินา ในชวงป ค .ศ . 1946-1955 และ 1973-1974 รัฐบาลนําโดย
ประธานาธิบดี Jose Maria Velasco Ibarra แหงประเทศเอกวาดอร ในชวงป ค.ศ.1934-1935 
และ 1944-1947 ประธานาธิบดี Salvador Isabelino Allende Gossens  ในชวงป ค.ศ.1970-
1973 และประเทศปานามา รัฐบาลนําโดยประธานาธิบดี Arnulfo Arias ชวงป ค.ศ. 1940-1941 
และ 1949-1951 และรัฐบาลนําโดยประธานาธิบดี Omar Torrijos ในชวงป ค.ศ. 1968-1981   

 
ประชานิยมเสรีนิยมใหม (Neo-populism or Neo-populism Liberalism) 

ประชานิยมเสรีนิยมนั้น ไมไดเนนการจัดสรรและกระจายการบริโภคเหมือนกับประชา
นิยมด้ังเดิม หากแตคอนขางตอตานดวยซํ้าไป เน่ืองจากเลือกดําเนินนโยบายประชานิยมควบคู
ไปกับนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม ซ่ึงปลอยใหกลไกตลาดเปนตัวกําหนดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และลดบทบาทของรัฐลง แลวใชนโยบายเอาใจฐานเสียงที่สวนใหญเปนกลุมคนระดับ
ลางในเศรษฐกิจนอกระบบ เชน คนหาบเร แผงลอย คนขับแท็กซี่ คนในสลัม และเจาของธุรกิจ
ขนาดยอม สวนประชาชนคนยากคนจนนั้น ตองอดทนรอจนกวาผลประโยชนที่ไดจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจจะหลั่งไหลมาถึงมือตนเอง  

นโยบายเอาใจกลุมคนระดับลางนี้ จะใชเฉพาะกลุมเทานั้น โดยมีนโยบายกอตั้งธนาคาร
เพ่ือทําธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดยอม และหาบเร นโยบายการสรางโรงเรียน ใหคอมพิวเตอร แมวา
ในบางพื้นที่จะยังไมมีไฟฟาใชก็ตาม และนโยบายเพิ่มโบนัสใหขาราชการ ซ่ึงนโยบายนี้ไมมีการ
ปรับปรุงในเชิงโครงสรางแมแตนิดเดียว  

ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของผู นําแนวนี้ คือ การแยกตัวเองออกจากกลุม
นักการเมืองรุนเกา หรือ กลุมอํานาจเกา และอางวาพวกเขาเปนตัวขัดขวางการดําเนินนโยบาย
เพ่ือประชาชน แตกลับเปนมิตรกับกลุมทหาร ปราบปรามกลุมที่เห็นตางจากรัฐบาล และควบคุม
สื่อมวลชนดวยวิธีตาง ๆ  

รัฐบาลที่ดําเนินนโยบายในลักษณะนี้ ไดแก รัฐบาลของประธานาธิบดี อัลเบอรโต ฟูจิโม
ริ (Alberto Fujimori) ประเทศเปรู ในป ค.ศ. 1990-2000 รัฐบาลของประธานาธิบดี คารลอส เม
เนม (Carlos Menem) ประเทศอารเจนตินา ในชวงป ค.ศ. 1989-1999 รัฐบาลของ
ประธานาธิบดี เฟอรนันโด คอลลอร เดอ เมลโล (Fernando Collor de Mello) ประเทศบราซิล 
ในชวงป ค.ศ. 1990-1992 และรัฐบาลของประธานาธิบดี อับดาลา บูคารัม (Abdala Bucaram) 
ประเทศเอกวาดอร ในป 1996-1997  
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ประชานิยมชาตินิยม (Neo-populism Nationalism) 
ประชานิยมแบบสุดทาย คือ ประชานิยมชาตินิยมหรือแบบเฉพาะตัวของประธานาธิบดี 

อูโก ชาเวซ ที่เปนกลางซาย เอนเอียงไปทางนโยบายแบบประธานาธิบดี ฮวน เปรอน กลาวคือ 
มีนโยบายยึดกิจการของเอกชนใหกลับมาเปนของรัฐ โดยเฉพาะกิจการที่ไดรับสัมปทานคา
นํ้ามัน และดําเนินนโยบายใหสวัสดิการกับคนจนหลายอยาง เชน  สรางระบบสาธารณูปโภค 
ระบบการศึกษา การฝกอาชีพ เปนตน มากไปกวานั้นยังไดดําเนินการปฏิรูปโครงสรางสถาบัน
ใหมเกือบทั้งหมด โดยสงเสริมใหตั้ง องคกรชีวิตชุมชน (community living organization - 
OCVs) ในทุกชุมชน เพ่ือทําหนาที่ดูแลและยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น 
นอกจากนั้นยังตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม 3 กระทรวง เพ่ือดูแลปญหาที่อยูอาศัย ปญหาความอด
อยาก และปญหาเกี่ยวกับพลังงาน และไดแกไขรัฐธรรมนูญใหม โดยเพิ่มมาตราที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนของประเทศชาติ และสิทธิมนุษยชน จนอาจเรียกไดวาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน” อยางแทจริง โดยคาใชจายตาง ๆ ในการปฏิรูประบบดังกลาวนี้ ไดรับการอุดหนุน
โดยรายไดจากการคาน้ํามัน ซ่ึงในอดีต รายไดจากกิจการนี้สวนใหญจะตกเปนของบรรษัทขาม
ชาติที่เขามาประกอบธุรกิจในเวเนซุเอลา  

นอกจากนั้น ผูนํารัฐบาลยังมีทาทีตอตานสหรัฐอเมริกาอยางชัดเจนอีกดวย ไมวาจะเปน
การตอตานการทําขอตกลงการคาเสรีภูมิภาคอเมริกา (FTAA) โดยหันไปรวมมือกันภายใน
ภูมิภาคละตินอเมริกาเองแทน ตอตานนโยบายตางๆ ของสหรัฐอเมริกา ทั้งนโยบายตางประเทศ
ที่กีดกันประชาชนเชื้อชาติอ่ืน ๆ โดยเฉพาะละตินอเมริกา และตะวันออกกลางไมใหเขาประเทศ 
หลังเหตุการณระเบิดตึกเวิรลดเทรด 11 กันยายน อีกทั้งนโยบายสงทหารไปรบในพื้นที่ตาง ๆ 
เชน อัฟกานิสถาน อิรัก 

ภูมิภาคละตินอเมริกาถือเปนฐานการผลิตที่สําคัญ ผลิตสินคาตาง ๆ ปอนสหรัฐอเมริกา
เปนจํานวนมาก และยังแหลงอุปทานของน้ํามันที่ใหญแหงหน่ึงของสหรัฐอเมริกาอีกดวย 
โดยเฉพาะประเทศเวเนซุเอลาไดสงออกน้ํามันเปนสัดสวนถึง 15 เปอรเซ็นตของจํานวนที่
สหรัฐอเมริกานําเขาทั้งหมด แตประธานาธิบดี อูโก ชาเวซ ของเวเนซุเอลา ที่แสดงออกวา
ตอตานสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด ไดออกมาขูวาจะยายการสงออกและการคาขายจาก
สหรัฐอเมริกาไปที่ประเทศอื่น ๆ เชน จีน อินเดีย และยุโรป มากขึ้น นัยวาจะไมยอมทําตาม
ความประสงคของสหรัฐอเมริกาอีกตอไป  

อยางไรก็ดีในประเด็นดังกลาว เอียน เบรมเมอร ใหความเห็นวา ชาเวซ ยังไมอาจนํา
เรื่องอุปทานน้ํามันมาเปนขอตอรองกับสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากปริมาณน้ํามันที่เวเนซุเอลา
สงออกใหกับสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว มีสัดสวนสูงมากถึง 70 เปอรเซ็นตของจํานวน
สงออกทั้งหมด ซ่ึงถือเปนอุปสงคขนาดใหญ ยากที่จะลดปริมาณการสงออกลงไดงาย ๆ อีกทั้ง
การขนสงสินคาทางเรือจากภูมิภาคละตินอเมริกาไปยังภูมิภาคเอเชีย ตองใชระยะเวลานานถึง 7 
สัปดาห ทําใหตนทุนในการเดินทางคอนขางสูงเม่ือเทียบกับการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา 
ดังน้ัน สหรัฐอเมริกาจึงยังคงมีอิทธิพลตอภูมิภาคละตินอเมริกาในระดับที่สูงอยู 
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รัฐบาลที่ดําเนินนโยบายประชานิยมแบบชาตินิยมไดแก รัฐบาลของประธานาธิบดี อูโก 
ชาเวซ (Hugo Chavez) ประเทศเวเนซุเอลา ในชวงป ค.ศ.1999-ปจจุบัน รัฐบาลของ
ประธานาธิบดี อลัน การเซีย (Alan Garcia) ประเทศเปรู ในชวงป ค.ศ. 2006-ปจจุบัน และ
รัฐบาลของประธานาธิบดี ควนเตม็อก คารเดนัส (Cuauhtémoc Cardenas) ประเทศเม็กซิโก ใน
ป ค.ศ.1988 ดูสรุปรูปแบบตางๆ ของประชานิยมไดในตารางที่ 2: 
 

ตารางที่ 2: ประชานิยม 3 รูปแบบ แบงตามประเทศ 
 ประชานิยมแบบดั้งเดิม ประชานิยมเสรีนิยมใหม ประชานิยมชาตินิยม 
ประเทศ
อารเจนตินา 

ประธานาธิบดี Juan Peron ป 
ค.ศ. 1946-1955 และ 1973-
1974 

ประธานาธิบดี Carlos 
Menem ป ค.ศ. 1989-
1999 

 

ประเทศเปรู  ประธานาธิบดี Alberto 
Fujimori ป ค.ศ. 1990-
2000 

ประธานาธิบดี Alan Garcia  ป 
ค.ศ. 2006-ปจจุบัน  

ประเทศ
เวเนซุเอลา 

  ประธานาธิบดี Hugo Chavez 
ป ค.ศ.1999-ปจจุบัน 

ประเทศ
บราซิล 

 ประธานาธิบดี 
Fernando Collor de 
Mello ป ค.ศ. 1990-
1992 

 

ประเทศ
เอกวาดอร 

ประธานาธิบดี Jose Maria 
Velasco Ibarra ป ค.ศ.1934-
1935 และ 1944-1947 

ประธานาธิบดี Abdala 
Bucaram ป ค.ศ.1996-
1997 

 

ประเทศ
เม็กซิโก 

  ประธานาธิบดี Cuauhtémoc 
Cardenas ป ค.ศ.1988  

ประเทศชิลี ประธานาธิบดี Salvador 
Isabelino Allende Gossens  
ในชวงป ค.ศ.1970-1973 

  

ประเทศ
ปานามา 

ประธานาธิบดี Arnulfo Arias 
ชวงป ค.ศ. 1940-1941 และ 
1949-1951ประธานาธิบดี 
Omar Torrijos ในชวงป ค.ศ. 
1968-1981   

  

 
ปจจัยเชิงสถาบัน 

โดยทั่วไป ปจจัยที่นาจะมีความสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินนโยบายประชานิยม
มากกวาปจจัยดานการเมืองการปกครอง คือปจจัยเชิงสถาบัน ไมวาจะเปนกลไกการถวงดุล 
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ตรวจสอบ และลงโทษผูมีอํานาจ เพ่ือแกปญหาฉอราษฎรบังหลวงที่เกิดขึ้นในทุกรัฐบาลที่ดําเนิน
นโยบายประชานิยม และชะลอภาระทางการคลังของรัฐเพ่ือปองกันปญหาเงินเฟอและปญหา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ความออนแอของสถาบันตางๆ ในภูมิภาคละตินอเมริกา สงผลใหการพัฒนา
ประชาธิปไตยภายในประเทศเปนไปอยางยากลําบาก รวมทั้งทําใหที่ผานมาประชาชนตองพบ
กับรัฐบาลที่เขามาแสวงหาผลประโยชนสวนตัวตลอด กอปรกับการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
ตางชาติ ทําใหประชาชนสิ้นหวัง และมีแนวโนมที่จะควาผลประโยชนที่รัฐบาลประชานิยมหยิบ
ยื่นใหแลกกับคะแนนเสียงที่ตนมี โดยไมสนใจผลกระทบในระยะยาว ซ่ึงทําใหนโยบายประชา
นิยมเปนที่นิยมสําหรับนักการเมืองที่จะเลือกมา “ขาย” ใหกับประชาชนทุกครั้งที่ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง  

ในกรณีของประเทศเวเนซุเอลาในปจจุบัน หากใครมองวาการดําเนินนโยบายของชาเวซ
ในเวเนซุเอลามีแนวโนมวาจะประสบ “ความสําเร็จ” ในระยะยาว (กลาวคือ ไดรับการสนับสนุน
จากประชาชนสวนใหญ และไมกอใหเกิดปญหาตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ) 
แนวโนมดังกลาวก็นาจะมีสาเหตุมาจากตัวนโยบายที่มีลักษณะเปนการ “ปฏิรูป” โครงสราง
สถาบันของประเทศอยางเฉพาะเจาะจง มากกวาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบ
เอียงซายของชาเวซ  
 

ผลดีและผลเสียที่เกิดจากการดําเนินนโยบายประชานิยมแบบตาง ๆ สามารถสรุปได
ดังน้ี 

 
ผลดี-ผลเสียของประชานิยมแบบด้ังเดิม 

การดําเนินนโยบายในลักษณะนี้สงผลใหรายไดที่แทจริงและการบริโภคอยูในระดับดีขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ประชาชนไดสินคาและบริการมาอุปโภคบริโภคโดยไม
ตองแบกรับตนทุน ทําใหเศรษฐกิจในระยะแรกเติบโต  

อยางไรก็ดี สวนที่เติบโตน้ันมาจากการบริโภค มิใชการลงทุนแตอยางใด จึงไมกอใหเกิด
การสะสมทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว และแทนที่จะลดความยากจน กลับเพ่ิมความ
ยากจนใหกับคนในชนบทดวยการสงเสริมการบริโภคที่ไมจําเปน  

สวนพฤติกรรมการใชจายเกินตัวของรัฐบาล กอใหเกิดปญหาหนี้ตางประเทศ เงินเฟอ 
และปญหาอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นยังเปนนโยบายที่ไมกอใหเกิดการพัฒนาประเทศอยาง
แทจริง ทําเพื่อเพียงตองการความนิยมทางการเมืองของผูนํารัฐบาลเทานั้น กอปรกับสถาบันที่
ออนแอในประเทศ ไมวาจะเปนกลไกการถวงดุลและตรวจสอบ กลไกการลงโทษ และการพัฒนา
ประชาธิปไตยที่ตวมเตี้ยม กอใหเกิดปญหาฉอราษฎรบังหลวงเปนจํานวนมาก ในที่สุดนโยบายนี้
จึงไมประสบความสําเร็จ มากกวานั้นยังนําพาประเทศไปสูวิกฤตครั้งรุนแรงอีกดวย 
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ผลดี-ผลเสียของประชานิยมเสรีนิยมใหม 
การดําเนินนโยบายในลักษณะนี้ สงผลใหเกิดผลกระทบคลายคลึงกับประชานิยมแบบ

แรก ตางกันที่แบบนี้ มีผลดีที่เกิดจากนักลงทุนจากในและตางประเทศมีความเชื่อม่ันที่จะเขามา
ลงทุนภายในประเทศมากกวาการดําเนินนโยบายประชานิยมแบบดั้งเดิมและประชานิยม
ชาตินิยม และเมื่อใชนโยบายควบคูกับเสรีนิยมใหม ที่เนนกลไกตลาดมากขึ้น จะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากประเทศมีโครงสรางทางสถาบันที่ดี 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากโครงสรางทางสถาบันของประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ยังไมไดรับ
การพัฒนาอยางจริงจัง จึงทําใหนโยบายหลายอยางเปนไปเพ่ือผลประโยชนของชนช้ันนํา
มากกวาตองการเพิ่มประสิทธิภาพ และนโยบายบางนโยบาย เชน นโยบายการเปดการคาเสรี
กับตางประเทศนั้น แทนที่จะมีผลชวยเหลือผูผลิตสวนใหญภายในประเทศ กลับเอ้ือประโยชน
ใหกับกลุมทุนเพียงบางกลุมเทานั้น กอใหเกิดปญหาฉอราษฎรบังหลวงเปนจํานวนมาก  

 
ผลดี-ผลเสียของประชานิยมชาตินิยม 

การดําเนินนโยบายในลักษณะนี้ สงผลใหรายไดที่แทจริงเพ่ิมขึ้น ระบบบริการสุขภาพ
และระบบการศึกษามีคุณภาพดีกวาเดิม นอกจากนั้น ประชาชนยังไดรับแจกที่ดินทํากินจาก
นโยบายปฏิรูปที่ดินอีกดวย ซ่ึงนับวาเปนนโยบายที่สอดคลองกับการปูพ้ืนฐานและพัฒนา
ประเทศ แตก็เหมือนกับการดําเนินนโยบายประชานิยมโดยทั่วไป ที่บทบาทหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเปนของรัฐบาล สงผลใหรัฐบาลมีภาระในการใชจายมาก ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ไมตางกันกับนโยบายประชานิยมแบบอ่ืน ๆ อยางไรก็ตาม ประเทศเวเนซุเอลามีรายไดมหาศาล
จากการคาน้ํามัน (รอยละ 15 ของ GDP และรอยละ 90 ของรายไดจากการสงออกแตละป) มา
รองรับภาระการใชจายของรัฐบาล จึงอาจมีศักยภาพในการดําเนินนโยบายประชานิยมไดยืนยาว
กวาประเทศอื่นๆ ในละตินอเมริกา นอกจากนี้ รัฐบาลเวเนซุเอลายังเพ่ิงดําเนินนโยบายตางๆ 
เหลานี้ไดไมนาน จึงยังไมอาจสรุปไดวาผลจากการดําเนินนโยบายประชานิยมเชนนี้จะประสบ
ความสําเร็จอยางแทจริงหรือไม เพียงใด 

อยางไรก็ตาม สถิติการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาในชวงทศวรรษที่ผานมาที่ดี
ขึ้นในแทบทุกมิติอาจเปนเครื่องบงชี้วา นโยบายประชานิยมชาตินิยมแบบชาเวซนั้นอาจไม “มัก
งาย” และ “ตื้นเขิน” เทากับที่หลายคนเชื่อ หากเปนการ “ปฏิรูป” ระบบเศรษฐกิจในทางที่
สอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน กลาวคือ กําจัดอํานาจผูกขาด (ในที่น้ีของบริษัทขาม
ชาติ) ใหรัฐดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพไมแพเอกชน (ขอน้ียังเปนที่ถกเถียงกันอยู) แลวนํา
รายไดของรัฐมาใชในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสวนใหญที่ยังยากจนอยู แผนภาพ
ที่ 10 แสดงสัดสวนสินทรัพยทุน (Gross Capital Formation) ตอ GDP ตั้งแตป 1998 เปนตน
มา แสดงใหเห็นวาสัดสวนดังกลาวเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองตั้งแตชาเวซเปนประธานาธิบดี 
ยกเวนในปที่คนงานในธุรกิจนํ้ามันนัดหยุดงาน ขอเท็จจริงดังกลาวสวนทางกับความเห็นของคน
จํานวนมากที่ “เชื่อ” วา นโยบายตอตานอิทธิพลของบรรษัทขามชาติของชาเวซจะทําใหการ
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ลงทุนในเวเนซุเอลาชะงักงัน นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาอัตราการเติบโตของ GDP ระหวางป 
2003-2007 พบวาเวเนซุเอลาเปนประเทศโตเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP ที่แทจริง (real 
GDP) เฉลี่ยตอประหวางชวงเวลาดังกลาวเทากับประมาณรอยละ 7.6 
 

แผนภาพที ่10: สัดสวนสินทรัพยทุนตอ GDP ของเวเนซุเอลา 

 
 ที่มา: ธนาคารกลางเวเนซุเอลา, เว็บไซต Venezuela Analysis - http://www.venezuelanalysis.com/analysis/2397  

 
แมวาภาพเบื้องตนของประชานิยมชาตินิยมจะดูดี แตกลับซอนปญหาไวภายใตความ

ออนแอของสถาบัน ที่ทําใหผูนําที่ดําเนินนโยบายลักษณะนี้มีอํานาจคอนขางเบ็ดเสร็จ จนอาจ
ครอบงําประชาชน สถาบันทางการเมือง หรือองคกรอิสระได ซ่ึงถือวาเปนความสุมเสี่ยงที่สังคม
จะตองแบกรับวา ทางเลือกของนโยบายแบบนี้อาจสงผลที่เลวรายกวาทางเลือกอ่ืน ๆ และอาจ
ทําเพื่อเรียกคะแนนนิยมในระยะสั้นเทานั้นโดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอสถานะทางการคลังของ
ประเทศ ความสามารถในการพึ่งตนเองของประชาชน หรือเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะยาว 

ดังน้ันจึงสรุปไดวา ปจจัยเชิงการเมืองการปกครองอาจไมใชปจจัยกําหนดความสําเร็จ
ของการดําเนินนโยบายประชานิยม เน่ืองจากการเลือกดําเนินนโยบายประชานิยมที่ผานมาใน
ประวัติศาสตรของละตินอเมริกานั้น ไมเคยสอดคลองและประสบความสําเร็จไมวาจะดําเนิน
นโยบายทํานองนี้ควบคูไปกับระบอบการเมืองการปกครองแบบใดก็ตาม ไมวาจะเปนสังคมนิยม
ประชาธิปไตย หรือเสรีนิยมประชาธิปไตย 
 
5. ขอถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายประชานิยม 

ประสบการณของประเทศเวเนซุเอลาที่กลาวถึงไปแลวสะทอนใหเห็นวา การดําเนิน
นโยบายประชานิยมนั้นมิไดสงผลเสียตอประชาชนเสมอไป แทจริงในทางทฤษฎี แนวคิดแบบ
ประชานิยมไมไดเปนแนวคิดที่ “ไมดี” ไมจําเปนตองเปนตัวการในการกอปญหาและสราง
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ผลกระทบที่เลวราย อยางไรก็ดี ก็ยังคงมีตัวอยางความลมเหลวของการดําเนินนโยบายประชา
นิยมใหเห็นอยูมาก ยังไมมีที่ใดที่ประสบความสําเร็จอยางจริงจัง ดังน้ันจึงยังคงมีขอถกเถียง
เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจภายใตการดําเนินนโยบายประชานิยมอยูเสมอ โดยสามารถสรุปขอ
ถกเถียงหลักๆ ไดดังตอไปน้ี 

 
ขอถกเถียง #1: การดําเนินนโยบายประชานิยมชวยแกปญหาใหกับคนยากจนไดหรือไม 

ฝายสนับสนุนขอน้ีอางวา นโยบายประชานิยมเปนนโยบายที่ชวยยกระดับการดํารงชีวิต
ของคนจน ทําใหไดบริโภคสินคาและบริการไดทั่วถึงมากขึ้น คํานึงถึงสิทธิและอํานาจการตอรอง
ของคนจนเพื่อใหตอสูกับการกดขี่ของชนชั้นนายทุนไดมากขึ้น บางก็ทําใหคนจนมีที่ดินทํากิน
มากขึ้นดวย โดยนํางบประมาณที่ไดจากการคาน้ํามัน ซ่ึงเปนทรัพยากรหลักของชาติมาใช  

สวนฝายตอตานแยงวา แมวาในระยะแรกอาจมีผลเสมือนวารายไดของประชาชน
เพ่ิมขึ้น แตในระยะกลางถึงระยะยาวแลว นอกจากนโยบายประชานิยมจะไมชวยคนจนแลว ยัง
อาจซ้ําเติมใหฐานะเลวรายลง ดวยการเพิ่มภาวะหนี้สินภายในครัวเรือน สนับสนุนลัทธิบริโภค
นิยมวัตถุนิยม ทําใหคนจนมีวัฒนธรรมใชจายเกินตัว และรอคอยความชวยเหลือจากรัฐ
ตลอดเวลา โดยไมคิดพึ่งพิงการผลิตของตนเองอีกตอไป เพราะคิดวาอยางไรเสีย รัฐจะตองเขา
มาชวยเหลือ  

เพราะฉะนั้น ผลดีจากการดําเนินนโยบายนั้นไมยั่งยืนสถาพร มิหนําซ้ํายังกอผลเสียอีก
ดวย อีกทั้งเงินงบประมาณที่นํามาจากการคาขายน้ํามันอาจจะไมเพียงพอตอการดําเนิน
นโยบายประชานิยม จนทําใหรัฐและประเทศชาติลมละลายได เพราะถึงแมการดําเนินนโยบาย
ประชานิยมจะมีลักษณะคลายคลึงกับการดําเนินนโยบายในรัฐสวัสดิการ แตระบบรัฐสวัสดิการ
กลับมีงบประมาณที่ไดจากการเก็บภาษี ที่มากและมั่นคงกวารายไดจากการคาน้ํามันมากนัก  
 
ขอถกเถียง #2: การดําเนินนโยบายกระตุนอุปสงคระยะสั้นแบบเคนสสงผลดีมากกวาผลเสีย 

ฝายสนับสนุนขอน้ีอางวา การดําเนินนโยบายแบบนี้จะชวยกระตุนเศรษฐกิจใหดีขึ้น ทํา
ให GDP เพ่ิมขึ้น กระตุนการใชจายของประชาชน สงผลใหมีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น และ
เปนผลดีตอระบอบเศรษฐกิจโดยรวม 

สวนฝายตอตานแยงวา การดําเนินนโยบายนี้ทําใหราคาสินคาพุงสูงขึ้น ประชาชนใช
จายเกินตัว กอใหเกิดปญหาเงินเฟอและปญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซ่ึงสงผลใหมีเงินทุนไหล
ออกอยางฉับพลัน41 ฝายตอตานนโยบายประชานิยมจึงเปรียบเทียบวาการดําเนินนโยบายเชนนี้
เทากับเปน “การตายผอนสง” (unconscionably long time dying)42 

 
ขอถกเถียง #3: การดําเนินนโยบายประชานิยมอยูภายใตอุดมการณสังคมนิยมหรือไม 

                                                 
41 ตีรณ พงศมฆพัฒน (2547), “ทําไมทุกคนจึงเสียหายจากประชานิยม”, มติชนรายวัน, วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2547, ปที่ 27 ฉบับที่ 9762 
42 Alan Knight, “Populism and Neo-populism in Latin America, especially Mexico”, Cambridge University Press. 
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ฝายสนับสนุนอางวา นโยบายประชานิยมมีลักษณะคลายกับนโยบายสังคมนิยมอยู อาทิ 
นโยบายปฏิรูปที่ดินและนโยบายการกระจายรายไดอยางเปนธรรม ซ่ึงเปนนโยบายเพื่อยกระดับ
ความเปนอยูของประชาชนใหเทาเทียมกันมากขึ้น  

สวนฝายตอตานแยงวา ตัวนโยบายประชานิยมของบางประเทศนั้น มิไดมีลักษณะของ
สังคมนิยมทั้งหมด ยังมีนโยบายที่มุงเนนทางดานอ่ืนอยูดวยในสัดสวนมาก เชน นโยบายตอตาน
จักรวรรดินิยม นโยบาย นโยบายดึงคะแนนเสียงจากประชาชนระดับรากหญา นโยบาย
เศรษฐกิจแบบพอเพียง นโยบายขจัดการฉอราษฎรบังหลวงและปลูกฝงลัทธิชาตินิยม ดังน้ัน
แนวนโยบายไมไดอยูภายใตอุดมการณสังคมนิยมอยางที่ฝายสนับสนุนอาง เพียงแตตองการ
โหนกระแสความนิยมซิมอน โบลิวาร43และอุดมการณสังคมนิยม เพ่ือคะแนนนิยมทางการเมือง
ของตนเอง 
 
ขอถกเถียง #4: แนวนโยบายประชานิยมตอตานอุดมการณเสรีนิยมใหมจริงหรือไม 

ฝายหนึ่งอางวา การดําเนินนโยบายประชานิยมในละตินอเมริกา อยูภายใตอุดมการณที่
ตอตานลัทธิเสรีนิยมใหม โดยพิจารณาจากนโยบายที่รัฐบาลเลือกใช เชน นโยบายโอนกิจการ
ของเอกชนใหกลับมาเปนของรัฐ  นโยบายขึ้นอัตราภาษีสําหรับกิจการตางชาติ นโยบายหาม
โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยใหคนตางชาติ นโยบายปกปองอุตสาหกรรม  

สวนอีกฝายหนึ่งอางวา รัฐบาลอาจไมไดตอตานอุดมการณเสรีนิยมใหมจริงๆ หากเพียง
ตองการกําจัดปญหาการครอบงําระบอบเศรษฐกิจของบรรษัทตางชาติเทานั้น (ซ่ึงสอดคลองกับ
อุดมการณเสรีนิยมใหมที่มองวา การผูกขาดเปนผลเสียตอระบบตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม) 
นอกจากนั้น ยังไมอาจกลาววานโยบายประชานิยมตอตานอุดมการณเสรีนิยมไปเสียทั้งหมด 
เน่ืองจากมีรัฐบาลประชานิยมที่ดําเนินนโยบายประชานิยมภายใตอุดมการณเสรีนิยมใหม อยาง
รัฐบาลเปรูของประธานาธิบดี อัลเบอรโต ฟูจิโมริ ดวย 

 
ขอถกเถียง #5: การดําเนินนโยบายประชานิยม ทําใหกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและ
ประชาสังคมตองติดขัดจริงหรือไม 

ฝายหนึ่งอางวา การดําเนินนโยบายประชานิยมนั้น ไปสรางวัฒนธรรมการบริโภคและ
การรอคอยความชวยเหลือจากภาครัฐ ซ่ึงทําลายความสัมพันธ ประชาสังคมและวัฒนธรรมการ
พ่ึงตนเองของคนในชนบท  นอกจากนั้นผูนํารัฐบาลประชานิยมมักจะแทรกแซงการนําเสนอขาว
ของสื่อมวลชน และปราบปรามกลุมผูตอตาน โดยไมเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 

สวนอีกฝายหนึ่งแยงวา ยังมีหลายประเทศที่นโยบายประชานิยมไปไดดี กับการพัฒนา
ประชาธิปไตยและประชาสังคม เชน นโยบายบางสวนของรัฐบาลประธานาธิบดี อูโก ชาเวซ ที่
สงเสริมและสรางสิทธิ เสรีภาพ ใหกับประชาชน ปฏิรูปสถาบันและโครงสรางทางสังคมตาง ๆ ที่
ทําใหยอมรับความแตกตางหลากหลายภายในชาติ และเนนนโยบายเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง 

                                                 
43 ผูนําสังคมนิยมที่ปลดปลอยภูมิภาคละตินอเมริกาจากการเปนเมืองขึ้นของสเปน 
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นอกจากนั้น ยังสงเสริมองคกรในชุมชนและประชาสังคม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการกอรางสราง
ประชาธิปไตยใหเกิดภายในประเทศอีกดวย  

 
ขอถกเถียง #6: การดําเนินนโยบายประชานิยมมีเปาหมายเพื่อชวยเหลือคนจนจริงหรือไม 

ฝายสนับสนุนอางวา ผูนํารัฐบาลเลือกดําเนินนโยบายประชานิยมเพราะตองการ
ชวยเหลือ รักษาสิทธิกับประชาชน และพยายามแกไขปญหาใหกับคนยากคนจน สวนหนึ่ง
เพราะเขาใจหัวอกของคนจนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมาตลอด อีกสวนมีแนวคิดวาการพัฒนา
ประเทศตองเนนการพัฒนาจากประชาชนระดับรากหญาขึ้นมา (bottoms-up approach) ไมใช
เนนการพัฒนาที่ชนชั้นนํา (top-down approach) แลวคาดหวังวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจจะ
ไหลริน (trickle-down) ลงสูรากหญาโดยอัตโนมัติ 

สวนฝายตอตานแยงวา ผูนํารัฐบาลประชานิยมตองการเพียงแคคะแนนความนิยม
เพ่ือที่จะรักษาอํานาจและแสวงหาผลประโยชนสวนตัวตอไปใหนานที่สุดเทานั้น มิไดสนใจ
ผลประโยชนของประชาชนสวนรวมอยางแทจริง เน่ืองจากเมื่อพิจารณาตัวนโยบายบางนโยบาย 
พบวาเบื้องหลังน้ัน เอ้ือประโยชนใหกับรัฐบาล หรือกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของกับรัฐบาล ทั้งน้ี
บางรัฐบาลก็ไมเคยแมแตมีเปาหมายการกระจายรายไดที่เปนธรรมมากขึ้น เชนนี้จะสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนไดอยางไร 

นอกจากขอถกเถียงดังกลาวขางตน ยังมีขอถกเถียงอีกขอที่ยังไมมีขอสรุปใน
วรรณกรรมเศรษฐศาสตร ถึงแมวาขอถกเถียงนี้จะไมเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมโดยตรง แต
เกี่ยวของกับตนเหตุของความหายนะของเศรษฐกิจละตินอเมริกา คือขอถกเถียงที่วาแทจริงแลว 
ความลมเหลวของระบบเศรษฐกิจละตินอเมริกาในชวงเวลาที่ผานมานั้น เกิดจากการดําเนิน
นโยบายประชานิยม หรือเกิดจากการดําเนินนโยบายตามฉันทมติวอชิงตัน (Washington 
Consensus) แบบไมลืมหูลืมตากันแน 44  
6. การปรับตัวภายใตกระแสโลกานุวัตรของนโยบายประชานิยม 

ในยุคโลกานุวัตรที่โลกทั้งโลกเชื่อมตอถึงกัน ระเบียบเศรษฐกิจและระบบการเมืองโลก
เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดคําถามวานโยบายประชานิยมจะไปกันไดกับสภาพของโลกปจจุบัน
หรือไม  

ดังที่ไดกลาวไปบางแลววา ประชานิยมด้ังเดิมในยุค 1960-1980 น้ัน สนับสนุนนโยบาย
ปกปองธุรกิจในประเทศ และดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบคอนขางปด ตอมาเมื่อกระแส
โลกานุวัตรพัฒนาและโถมกระหน่ําไปทั่วโลก ซ่ึงสงผลใหอุดมการณเสรีนิยมใหมแพรกระจายไป
พรอมกันดวย ทําใหนโยบายประชานิยมเร่ิมปรับตัวกลายเปนประชานิยมแบบใหม (Neo-
populism) ที่แยกเปนสองกระแสนั่นคือ ประชานิยมเสรีนิยมใหม และประชานิยมชาตินิยม  

                                                 
44 ดร.อนุสรณ ธรรมใจ (2549), “เศรษฐกิจละตินอเมริกากับการเติบโตของสังคมนิยมชาตินิยม (1)” , กรุงเทพธุรกิจ, วันศุกรที่ 12 
พฤษภาคม พ.ศ. 2549. 
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หลักการของประชานิยมเสรีนิยมและประชานิยมชาตินิยม คือ ประจักษพยานของการ
ปรับตัวภายใตกระแสโลกานุวัตรของประชานิยมในละตินอเมริกา  
 
การปรับตัวตอบสนองและสนับสนุนกระแสโลกานุวัตร  

ประเทศที่สนับสนุนโลกานุวัตร ยอมสนับสนุนอุดมการณเสรีนิยมใหม ที่เนนการเปดเสรี
ในดานตาง ๆ  และสงเสริมใหกลไกตลาดทํางาน เชน รัฐบาลประชานิยมเสรีนิยมใหมของ
ประธานาธิบดี อัลเบอรโต ฟูจิโมริ แหงเปรู ซ่ึงแสดงใหเห็นวาหลักการของทุนนิยมนั้นไมไดขัด
ตอการดําเนินนโยบายประชานิยมแตอยางใด แมวาอาจมีรายละเอียดปลีกยอยที่เฉพาะเจาะจง
กวาประชานิยมโดยทั่วไปบาง ยกตัวอยางเชน ไมเลือกดําเนินนโยบายปฏิรูปที่ดิน นโยบาย
กระจายรายได แตเนนสงเสริมการบริโภคของประชาชน กระตุนอุปสงคระยะสั้นเพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจมหภาค  

อยางไรก็ตาม แมวาประชานิยมกับอุดมการณเสรีนิยมใหมจะไมขัดแยงกัน แตการ
ดําเนินนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะนี้ ยังไมประสบความสําเร็จและกอ
ปญหามากมายใหกับประเทศ โดยเฉพาะภาระทางการคลังที่จํากัดขีดความสามารถของรัฐบาล
ตอไปในการดําเนนินโยบายลักษณะเดียวกันอีก 
 
การปรับตัวตอบสนองและตอตานกระแสโลกานุวัตร 

สําหรับประเทศที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบรรษัทขามชาติ ที่เจริญเติบโตพรอม ๆ กับ
กระแสโลกานุวัตร ยอมมีปฏิกิริยาตอตานในรูปแบบตาง ๆ เชน รัฐบาลประชานิยมชาตินิยมของ
ประธานาธิบดี อูโก ชาเวซ  ซ่ึงมีนโยบายตอตานกิจการจากตางชาติ โดยโอนกิจการของเอกชน
เดิมใหกลับมาเปนของรัฐ นโยบายปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ สงเสริมใหประชาชน
พ่ึงพาตนเอง ซ่ึงลวนแตเปนนโยบายเศรษฐกิจคอนขางปด เพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวน
ภายนอกประเทศที่สงผลภายในประเทศ ผานกระแสโลกานุวัตร และลดการถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากบรรษัทขามชาติ 

แตฝายสนับสนุนเสรีนิยมใหมกลับอางวา ผลกระทบที่ เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก
กระบวนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในละตินอเมริกาเองมากกวา ที่ไมเปดใหเกิดการคาอยางเสรี
อยางจริงจัง เม่ือรัฐบาลขายรัฐบาลวิสาหกิจออกไปแลว กลับไมเปดใหรายอ่ืนเขามาแขงขัน ไมมี
ความโปรงใส และไมมีกลไกการรับผิดชอบ นอกจากนั้นยังไมมีพัฒนาการทางธุรกิจใดๆ ไมวา
จะเปนดานเงินทุน การดําเนินธุรกิจ การกระจายความเปนเจาของ หรือการกระตุนนวัตกรรม
ดังน้ันการพัฒนาเศรษฐกิจดวยวิถีเสรีนิยมใหมจึงไมประสบความสําเร็จในละตินอเมริกา 

อยางไรก็ดี แนวโนมจํานวนประเทศที่ดําเนินนโยบายประชานิยมเสรีนิยมกลับลดลง
เรื่อยๆ หลังจากที่พบวาการปฏิบัติตามอุดมการณเสรีนิยมใหม ที่ประเทศมหาอํานาจแนะนํากึ่ง
ยัดเยียดใหใชน้ัน ไดกอความเสียหายใหกับประเทศเปนอันมาก  
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สิ่งที่ทําใหประชาชนในประเทศเหลานั้นเริ่มมีความไมพอใจมากขึ้น สวนหนึ่งเปนผลมา
จากนโยบายการเปดเสรี นโยบายการโอนกิจการสําคัญๆ ของรัฐใหเปนของเอกชน ไมวาจะเปน 
กิจการการบิน กิจการรถไฟ กิจการโทรศัพท โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหสัมปทานขุดเจาะกาซ
ธรรมชาติ แกบริษัทเอกชนตางชาติขนาดใหญ โดยเก็บคาสัมปทานเพียงเล็กนอยเทานั้นเม่ือ
เทียบกับผลประโยชนที่ตางชาติไดรับและสงออกไปยังประเทศถิ่นฐานของตัวเอง45 ทําใหบรรษทั
ตางชาติรํ่ารวยในขณะที่ประชาชนคนพื้นเมืองกลับยากจนลง จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปดําเนิน
นโยบายตอตานในรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น 
 
การดําเนินนโยบายตอตานกระแสโลกานุวัตรในรูปแบบตาง ๆ  

ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากกําลังเรงลงนามเพื่อการจัดทําเขตการคาเสรี 
(FTA) ดําเนินนโยบายเอาอกเอาใจนักลงทุนตางชาติ และเดินหนาโอนกิจการของรัฐใหเปนของ
เอกชน ประธานาธิบดีโบลิเวียกลับลงนามรวมกับประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและคิวบา ในการ
สราง “เขตเศรษฐกิจของประชาชน” (Bolivarian Alternative for the Americas, ALBA)46 และ
หันหลังใหกับการทํา FTA กับอเมริกา โดยประเทศเวเนซุเอลาจะสงนํ้ามันราคาถูกใหกับประเทศ
โบลิเวียและคิวบา ขณะเดียวกันคิวบาก็จัดสงบุคลากรทางการแพทยไปทํางานและใหการอบรม
ในเวเนซุเอลาและโบลิเวีย 

 สวนประธานาธิบดี เนสเตอร คิชเนอร ของอารเจนตินา ก็เลือกใชนโยบายควบคุม
เงินทุนไหลเขา ที่เขามาเก็งกําไร โดยถาเงินไหลเขามา 1 ดอลลารอเมริกา จะคืนกลับออกไป
เพียง 25 เซนต เทานั้น เพ่ือลดความผันผวนจากการเก็งกําไร นอกจากนั้น ประธานาธิบดี อีโว 
โมราเลซ แหงโบลิเวีย ก็สงทหารเขาไปยึดแหลงขุดเจาะกาซธรรมชาติและนํ้ามัน คืนจากผูรับ
สัมปทานซึ่งสวนใหญเปนบรรษัทขามชาติ  

มากไปกวานั้นยังมีโครงการอยาง “เปโตรคาริป” (Petro Caribe) ขายน้ํามันราคาถูก 
และโครงการ “เปโตรชัว” (Petro Sur) นํ้ามันแลกลูกวัว เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมปศุสัตวและ
บรรเทาภาวะขาดแคลนน้ํามัน สวนที่แปลกใหมและนาสนใจไปกวานั้น คือโครงการ “เทเลซัว” 
(Tele Sur) ซ่ึงผลิตรายการทางเลือก เนนความเปนอิสระและความกาวหนาของรายการ เพ่ือ
ถวงดุลสื่อตะวันตกกระแสหลักอยาง ซีเอ็นเอ็น (CNN) และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย 

อยางไรก็ดี การดําเนินนโยบายตอตานกระแสโลกานุวัตรอันเชี่ยวกรากอยางในยุค
ปจจุบันน้ีไมใชเร่ืองงาย รัฐบาลที่ดําเนินนโยบายในลักษณะนี้ตองเจอกับอุปสรรคมากมาย 
โดยเฉพาะกระบวนการสรางความวุนวายภายในประเทศเพื่อโคนลมประธานาธิบดี ภายใตการ
สนับสนุนของกลุมทุนขามชาติที่เสียประโยชน ไมวาจะเปนการยุยงใหคนงานหยุดงาน ทําลาย
เครื่องจักร กักตุนอาหาร ไมยอมสงออกสินคา ทําใหอาหารขาดแคลน และขึ้นราคาสินคา สราง
ความเดือดรอนใหกับประชาชนเปนอยางมาก นอกจากนั้นยังลักลอบสงเงินออกนอกประเทศ

                                                 
45 วรากรณ สามโกเศศ (2547), “โบลิเวียและเศรษฐกิจละตินอเมริกา”. มติชน, วันที่ 8 กรกฎาคม 2547. 
46 จักรชัย โฉมทองดี, “อเมริกาใตกับโลกาภิวัตน”. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. 
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เพ่ือทําลายเสถียรภาพของคาเงินมากถึง 3.2 หม่ืนลานเหรียญดอลลารอเมริกัน47 ซ่ึงไมใชวิธี
ใหม เคยใชในสมัยที่นายพล ปโนเชต ภายใตการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา ทําการปฏิวัติ
รัฐบาลของประธานาธิบดี อันเยนเด มาแลว 

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้มิไดเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงธรรมดา แตอาจเรียกไดวาเปน
การ “ปฏิวัติทางนโยบาย” ซ่ึงเปนผลพวงจากการถูกกดขี่ขมเหงนานนับศตวรรษ ความกดดัน
ตาง ๆ ถูกแปรเปลี่ยนเปนแนวคิดตอตาน “ทุนนิยมผูกขาด” และตอตานการแสวงหา “คาเชาทาง
เศรษฐกิจ” เพ่ือกอบโกยกําไรสูงสุดของบรรษัทขามชาติ 

กลาวโดยสรุป นโยบายและโครงการตางๆ ที่รัฐบาลประชานิยมในละตินอเมริกาดําเนิน
ในชวงสามทศวรรษที่ผานมา สวนใหญมิไดตองการชวงชิงตลาดหรือแสวงหากําไรสูงสุดให
ภาคเอกชนของประเทศตนเองในทางที่เบียดเบียนคนจน ถึงแมวาแตละประเทศจะมีศักยภาพใน
การดําเนินนโยบายประชานิยมไมเทากัน ขึ้นอยูกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติ เปนสําคัญ นอกจากนี้ นโยบายประชานิยมจํานวนมากยังไมกระตุนให
ประชาชนใชจายจนเกินตัวอีกดวย หากแตเปนการเติมเต็มสวนที่ขาดซึ่งกันและกัน และรูปแบบ
ของประชานิยมก็ไมไดหยุดนิ่งตายตัว หากมีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัยและพัฒนาการของ
เศรษฐกิจการเมือง เชน นโยบาย “ประชานิยมชาตินิยม” ปลายศตวรรษที่ยี่สิบพุงเปาไปที่การ 
“ปฏิรูปเชิงโครงสราง” มากกวานโยบายระยะสั้นทํานองขายสินคาราคาถูกเหมือนที่แลวๆ มา  

ประสบการณของประชานิยมในละตินอเมริกาบงชี้วา การแลกเปลี่ยนผลผลิตและ
เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพนั้น ไมจําเปนตอง
อาศัยเพียงระบอบทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหมที่สงเสริมการเปดเสรีแบบไรเง่ือนไขเทานั้น หากยัง
มีแนวทางอื่นๆ ที่เปนธรรมตอประชาชนเจาของประเทศมากกวา ทายที่สุด ตราบใดที่ภูมิภาคละ
ตินอเมริกายังไมสามารถแกปญหาความยากจน และความไมเทาเทียมกันอยางรุนแรงระหวาง
ชนชั้น นโยบายประชานิยมก็จะยังคงมีความสําคัญและเปนที่ตองการของประชาชนอยู ตางกัน
แตเพียงวาจะมาในรูปแบบใดเทานั้น 

                                                 
47 กมล กมลตระกูล (2549), “ขอดเกล็ดแปรรูปรัฐวิสาหกิจในละตินอเมริกา”, คอลัมนเดินคนละฟาก ประชาชาติธุรกิจ, วันที่ 26 มกราคม 
2549. 
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